ул. „Мечкин Камен“ број 26
телефон: 02 / 2041-509

e-mail: ouma.skopje@gmail.com
web: oumirceacev.edu.mk

НА ОПШТИНСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
„МИРЧЕ АЦЕВ” – СКОПЈЕ, ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Јули, 2022 година

ПРЕАМБУЛА
Врз основа на член 49 став (3), (4) и (5) од Законот за основно образование (Сл.весник на РСМ бр. 161 од 5.8.2019 година), член 6 и 12
од Правилникот за формата и содржината на развојната и годишната програма за работа на основното училиште бр. 18-6579/1 од 6.7.2020
година донесен од министерот за образование и наука, како и согласно донесената Развојна програма на училиштето, ООУ „Мирче Ацев“ –
Скопје ја изготви Годишната програма за работа на училиштето во учебната 2022/2023 година.
Во Годишната програма за работа на училиштето се планираат мисијата и визијата, подрачјата на промени, приоритетите и целите,
акциските планови, како и начинот на евалуација на акциските планови со цел да се унапреди воспитно – образовната работа во
училиштето.
Со Годишната програма за работа се планира наставата согласно со наставниот план, проширената програма и другата воспитнообразовна работа во училиштето.
Покрај тоа, во рамки на годишната програма за работа се планира:
- промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од злоупотреба и запуштање, спречување
дискриминација;
- професионална ориентација на учениците;
- меѓуетничка интеграција и заеднички ученички иницијативи;
- инклузивни практики;
- соработка со родителите, односно старателите;
- активности за заштита на животната средина;
- културни активности на училиштето;
- сите други активности согласно со приоритетите на училиштето.
Формата и содржината на Годишната програма за работа на училиштето е во согласност со соодветниот Правилник утврден од страна
на министерот за образование.
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ВОВЕД
Годишната програма претставува главен документ за воспитно – образовната работа на училиштето во учебната 2022/2023 година. Во
Годишната програма се наведени сите планирани активности што ќе се организираат на ниво на училиште, целите и задачите, носителите на
активностите, времето на реализација и очекуваните ефекти. Училиштето како организиран општествен субјект ќе настојува да обезбеди висок
степен на одговорност и професионалност во реализацијата на поставените задачи и цели.
Појдовните аспекти на Годишната програма за работа на ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје се потпираат на законската регулатива, подзаконските
акти, интерните акти на училиштето и согледувањата на Училишниот одбор, Советот на родители, Наставничкиот совет.
Во изготвувањето на Годишната програма за работа на училиштето во учебната 2022/2023 година беа вклучени училишни тимови од
наставници, стручни соработници и директорот на училиштето.
Годишната програма за работа опфаќа повеќе подрачја што ја отсликуваат работата на училишната дејност. Сите активности се планирани да
се реализираат со максимално искористување на сите потенцијали и ресурси со кои располага училиштето.

Појдовни основи за изработка на Годишната програма за работа на училиштето се:
Закон за основно образование (Службен весник на РСМ, бр. 161 од 5.8.2019 година);
Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта (Службен весник на РСМ, бр. 161 од 5.8.2019 година);
Закон за работни односи (Сл. весник на РМ бр. 167 од 28.9.2015 год.)
Закон за јавни набавки (Сл. весник на РСМ бр. 24 од 1.2.2019 год.)
Концепција за деветгодишно образование (www.bro.gov.mk);
Наставен план за деветгодишно основно образование во учебната 2022/2023 година (www.bro.gov.mk);
Наставни програми (www.bro.gov.mk);
Календар за организација и работа на основните училишта во учебната 2022/2023 година (www.mon.edu.mk);
Концепција за воннаставни активности во основното образование (www.mon.edu.mk);
Правилник за формата и содржината на Развојната и Годишната програма за работа на основното училиште (www.mon.edu.mk);
Правилник за организацијата и начинот на спроведување на дополнителната и додатната настава во основните училишта (www.mon.edu.mk);
Правилник за начинот на изведување на екскурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од основните училишта
(www.mon.edu.mk);
Статут на училиштето (www.mirceacev.edu.mk);
Годишна 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 интегралната евалуација на училиштето;
Извештај од Самоевалуација на училиштето, 2021 (www.mirceacev.edu.mk);
Развојна програма за работа на основното училиште ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје, општина Ѓорче
Петров за период од 2021 – 2025 година (www.mirceacev.edu.mk);
Извештаи од увидите на Државниот просветен инспекторат;
3
Извештаи за финансиско работење на училиштето.

1. ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

Име на основното училиште

ООУ„Мирче Ацев“

Адреса, место, општина

ул. „Мечкин Камен“ бр. 26, Скопје,
општина Ѓорче Петров

Телефон

О2 / 2041 - 509

Веб страница

www.oumirceacev.edu.mk

Е-маил

ouma.skopje@gmail.com

Основано од

Народен фронт на скопска околија
15.11.1945

Број на одделенија

9

Број на паралелки

30

Број на комбинирани
паралелки

/

Јазик на кој се реализира
наставата во училиштето

Македонски јазик
Зелено знаме по петти пат (2009, 2011,
2013, 2015, 2017)
30.11.2017

Верификација - број на актот

11-587

Статус на Еко - училиште

Година на верификација

1986

Датум на добиен статус

Година на изградба

1968

Тип на градба

Тврда

Внатрешна површина на
училиштето

4 253 m2

Училишен двор
Површина на спортски терени
и игралишта
Начин на загревање на
училиштето
Училиштето работи во смена

10 456 m2
2 294 m2
Сопствено парно на течно гориво
Да , работи во 2 смени
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Училишен одбор

Наташа К. Стефановиќ (претседател), Кате Марков (заменик), Сања Трпковска, Валентина
Алексовска, Јана Бошковска, Ирена Младеновска, Катерина Велјаноска

Стручни активи

- Стручен актив на наставници од одделенска настава;
- Стручни активи на наставници од предметна настава: природно – математички стручен
актив, јазичен стручен актив и општествен стручен актив.

Совет на одделенските наставници

Директор, 4 стручни соработници и 26 одделенски наставници

Совет на предметните наставници

Директор, 4 стручни соработници и 27 предметни наставници

Совет на родители

Сања Трпковска (претседател) и 30 родители претставници од секоја паралелка

Членови на Училишниот инклузивен тим

Марија Павловиќ (координатор), м-р Гордана Насковска, Валентина Алексовска,
Валентина Танчевска, Виолета К. Глигорова, Александра Попоска и Тони Ивановски

Училишна заедница

716 ученици

Заедница на паралелка

30 заедници (членуваат сите учениците од паралелките)

Ученички парламент

30 ученици (претседателите на заедниците на паралелките)
Претседател на Ученичкиот парламент: ќе се направи избор во месец септември, 2022

Ученички правобранител

Ученик од 7 до 9 одд. (дополнително ќе се направи избор)

Детска организација

716 ученици

Еко клуб

30 ученици од одделенска и предметна настава и 2 одговорни наставници

Клуб на Црвен крст при ООУ „Мирче Ацев“ –
Скопје

48 ученици од 5-то до 9-то одделение и 2 одговорни наставници

Правен клуб

15 ученици од VII и IX одделение и 1 одговорен наставник
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2. ПОДАТОЦИ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
2.1. Мапа на училиштето

ИМЕ И АДРЕСА:

ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
„МИРЧЕ АЦЕВ“ - СКОПЈЕ
ул. „Мечкин Камен“ бр. 26
e-mail: ouma.skopje@gmail.com
WEB страна: www.oumirceacev.edu.mk
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План на простории
Во училишната зграда има хоризонтална и вертикална проодност по сите нивоа.
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2.2. Податоци за училишниот простор
Вкупен број на училишни згради

1

Број на подрачни училишта

/

Бруто површина

14 709 м2

Нето површина

4 253 м2

Број на спортски терени

3

Број на катови

3

Централен хол

1

Училници и кабинети

27

Наставничка канцеларија

1

Канцеларија на директор

1

Канцеларии на административната служба

1

Канцеларии на стручните соработници

3

Училишна библиотека со читална

1

Фискултурна сала

1

Училишна кујна со трпезарија

1

Работилница

1

Котлара

1

Други помошни простории

8

8

2.3. Простор
Просторија

Вкупен
број

Површина
(m2)

Состојба
(оценка од 1 – 5)

Забелешка

Училници

18

1 042

5

/

Кабинети

9

498

5

/

Библиотека

1

28

3

Читална

1

88

5

Спортска сала со просторија за реквизити,
2 гардероби и работна просторија на наставникот

1

392

4

 Реконструкција на подот во спортската сала.

Наставничка канцеларија

1

58

4

 Реновирање на постоечката чајна кујна.

Училишна кујна

1

28

5

/

Трпезарија

1

88

5

/

 Потребно е проширување на просторијата со одземање на
дел од површината на читалната и изработка на две влезни
врати (1 - библиотека, 1 - читална).
/

Санитарни јазли
За учениците има 9 машки и 9 женски тоалети, а во секој
тоалет има по 2 кабини и одвоен дел за мијалник. За
вработените има 1 машки и 1 женски тоалет. За
наставниците по физичко и здравствено образование
има 1 тоалет.
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196

4

 Реконструкција на одводот кај 1 санитарен јазол на приземје
поради несоодветна висина на надворешната водоводна
инсталација во однос на главната канализациона мрежа на
улицата „Мечкин Камен“.
 Потребно е да се направи еден тоалет за ученици со посебни
образовни потреби.
 Реновирање на постоечките тоалети.

Ходници и холови

12

1 140

4

 Поставување метални држачи на ѕидовите покрај скалите.
 Варосување и естетско уредување.

Училишен двор

1

10 456

4

 Обновување на тревните површини и реконструкција на
патеките за движење.
 Реконструкција на просторот за паркирање возила.
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2.4. Опрема и наставни средства
Согласно документот „Нормативи и стандарди за простор, опрема и наставни средства за основно училиште во Република Северна
Македонија“ издаден од Биро за развоја на образованието во 2020 година, основното училиште ги поседува следните материјално – технички
ресурси:

Постоечка опрема и наставни средства:
 Со соодветни нагледни средства и технички помагала се
опремени: кабинетот по физика, кабинетот по хемија, кабинетот
по биологија, кабинетот по географија, лабораторијата за техничко
образование и спортската сала.
 Во кабинетот по музичко образование има 1 блутут, 1 пијано и
други наставни помагала.
 Во кабинетот по англиски јазик има: еден телевизор.
 Во 4 училници за настава со продолжен престој има 5 телевизори.
 Во 3 училници за 5 одд. има смарт телевизори.
 Во 2 училници за настава со продолжен престој има 2 ДВД плеери.
 За потребите на одделенска настава училиштето располага со 2 CD
плеери и 5 блутут звучници.
 Во библиотеката има: полици од отворен, лектирни изданија,
стручна литература и други книги.
 Во канцеларијата на директорот има: опрема за видео надзор.
 Во канцеларијата на педагогот има: разгласна станица.
 Во канцеларијата на дефектологот има: тастатура – асистивна
технологија за ученици со ПОП и дидактички материјали за работа
со ученици со посебни образовни потреби.
 Во канцеларијата на секретарот има: специјални метални ормари
за чување на архивски и докуметарен материјал.
 Во просторијата на домаќинот: пластификатор, блутут звучник и 1
појачало.

 Училиштето располага со 2 дигитални фотоапарати, 1 дигитална
камера, 1 клип камера, соодветна мрежа за разгласната станица, 2
звучници, микрофони, миксета.
 Во училиштето има 10 клима уреди распоредени во: училници,
читална, наставничка канцеларија и во канцелариите на: педагогот,
психологот и секретарот.
 Училиштето е вклучено на Интернет со wireless (безжична
конекција) и оптички кабел за Интернет.

Потребна опрема и наставни средства:
 Асистивна технологија;
 Географски карти;
 Скелет на човек;
 Спортски справи и реквизити;
 Линијари, шестари и геометриски тела за одделенска настава;
 Детски музички инструменти;
 Лектири;
 Стручна литература;
 ЛЦД проектори;
 Печатачи;
 Наставнички лаптопи;
 Електронска табла;
 Клима уреди за: училници со продолжен престој и други училници
што се изложени на сончево влијание на јужна и западна страна.

10

ИНФОРМАТИЧКО – КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА ВО УЧИЛИШТЕТО
Име на технологијата

Број на
функционална
технологија

Каде се наоѓаат?

Персонални компјутери

10

Директор (1), секретар (1), педагог (1), психолог (1),
библиотекар (1), дефектолог (1), наставничка канцеларија (2), кабинет по
информатика (1), кабинет по англиски јазик

Функционални работни места за учениците
18
од IV – IX одд.
1 сервер компјутер, 1 лаптоп, 1 PC компјутер и 14 работни станици,
опрема за Интернет и мрежно поврзување, скенер и
статичен LCD проектор.

Распоредени во 2 училници (англиски јазик и математика)

Специјализирана училница по информатика

Таблет компјутери

2

Психолог, директор

Таблет компјутери за ученици

66

Ученици од 1 – 9 одд.

Лаптоп компјутери

19

Педагог, дефектолог, домаќин, одделенски наставници (5), предметни наставници
по: биологија, граѓанско образование (2), хемија, англиски јазик (3), француски
јазик, македонски јазик, физичко и здравствено образование, математика, физика

Мобилни ЛЦД проектори

4

Математика, историја, граѓанско образование и англиски јазик

Статични ЛЦД проектори

8

Читална, географија, македонски јазик, физика, биологија,
француски јазик, 2 училници на продолжен престој

Платна за проектирање

3

Читална, библиотека

Интерактивни табли

2

Кабинет по англиски јазик, биологија

Смарт телевизори

3

Училници во 5 одд.

Дигитален микроскоп

1

Кабинет по биологија

Ласерски печатачи

8

Директор, секретар, педагог, психолог, дефектолог, библиотекар, наставничка
канцеларија (2)

Скенер

1

Секретар

Фотокопир

2

Домаќин, наставничка канцеларија

11

2.5. Податоци за училишната библиотека
Училиштето располага со добро организирана и подредена училишна библиотека што ја води библиотекар. Училишната библиотека е
место за библиотечно–информациони, воспитно - образовни и културни активности во училиштето со цел развивање кај учениците навики
за читање и користење на библиотечки услуги.
Во училишната библиотека се прибира и обработува библиотечната граѓа (книги, сериски публикации и сл.). Училишната библиотека
располага со вкупен фонд од 17 751 книги. Книгите уредно се сместени на дрвени полици (отворен и затворен тип). Библиотечниот фонд го
користат сите ученици и вработениот кадар во училиштето и истиот ги задоволува нивните потребите. Евиденцијата на библиотечниот фонд
се води компјутерски и во инвентарна книга, а задолжувањето на книгите се води во писмена форма на пропишани обрасци / картони.
Во склоп на училишната библиотеката има читална што е отворена и достапна во двете смени за учениците и вработените.
Библиотечниот фонд се зголемува во границите на можностите преку донации, обнова на лектирни изданија и преку МОН - наслови
од познати автори. Евидентен е податокот дека училиштето располага со недоволен број на лектирни изданија, а тоа создава константна
потреба за набавка на истите.

Ред.
бр.

1

2

Библиотечен фонд

Книжен фонд за наставници
(стручна литература)

Количество

2 586
Ред.
бр.

Лектирни изданија,
Литература за деца,
Белетристика

15 165

ВКУПНО

17 751

Книжен фонд според
јазикот на издавање

Количество

1

Македонски јазик

16 587

2

Српски јазик

1 003

3

Други јазици

161

ВКУПНО

17 751

12

2.6. План за обновување и адаптација на училиштето во учебната 2022 / 23 година

Што се преуредува или обновува

Димензии /
површина во
m2

Намена

Осовременување на кабинетот по
информатика/програмирање

60 m 2

Унапредување на наставата по информатика и програмирање.

Поставување на ограда со држачи
на постоечкиот пристапен премин

10 m

Безбедно влегување и излегување од училишната зграда
за учениците со телесен инвалидитет.

Реновирање на кабинетот по музичко образование
и училица за продолжен престој

120 m 2

Обезбедување соодветни услови за работа и
создавање стимулативна средина за учење

Изведба на водоводна инсталација во
9 училници за продолжен престој

/

Развивање на хигиенски навики кај учениците.

13

3. ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ И ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
3.1. Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно – образовната работа
Име и презиме

Година
на
раѓање

1

Валентина Алексовска

1972

2

Ново вработување

3

Марија Павловиќ

4

Ред.
бр.

Стручен назив

Степен на
образование

Работно место

Ментор /
советниик

Дипломиран педагог

ВСС – VII / 1

Педагог

/

Дипломиран психолог

ВСС – VII / 1

Психолог

/

1996

Дипломиран специјален едукатор
и рехабилитатор

ВСС – VII / 1

Специјален едукатор и
рехабилитатор

Силвија Стојкоска

1983

Дипломиран ликовен педагог со графика

ВСС – VII / 1

5

Маријана А. Маневска

1984

Професор за одделенска настава

6

Марија Пацаноска

1978

7

Анѓелина Николовска

8

Години на стаж
Стаж во
Вкупен
училиште
стаж
28

28

/

1

1

Библиотекар

/

3

8

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

12

12

Професор за одделенска настава

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

3

4

1968

Наставник за одделенска настава

ВшС – VI

Одделенски наставник

/

30

30

Маја Пачемска

1985

Професор за одделенска настава

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

13

13

9

Соња Трпеска

1975

Професор за одделенска настава

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

23

23

10

Билјана Матеска

1968

Наставник за одделенска настава

ВшС – VI

Одделенски наставник

/

32

32

11

Наташа Богатиноска

1972

Професор за одделенска настава

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

27

27

12

Ивана Нојкиќ

1986

Професор за одделенска настава

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

4

6

13

Славица Марковска

1974

Професор за одделенска настава

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

17

22

14

Весна Башеска

1984

Професор за одделенска настава

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

4

14

15

Маја В. Ставров

1982

Професор за одделенска настава

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

13

13

16

Игор Наковски

1976

Професор за одделенска настава

м-р, VII / 2

Одделенски наставник

/

14

22

17

Валентина Танчевска

1980

Професор за одделенска настава

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

4

15

18

Ана Робева

1983

Дипломиран педагог

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

9

9

19

Александра Ј. Стојаноски

1981

Професор за одделенска настава

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

12

14

14

20

Татјана А. Рафајловска

1979

Професор за одделенска настава

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

13

13

21

Марија Цветаноска

1980

Професор за одделенска настава

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

18

18

22

Јана Бошковска

1964

Професор за одделенска настава

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

37

37

23

Зора Антевска

1980

Професор за одделенска настава

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

18

18

24

Катица Делевска

1962

Наставник за одделенска настава

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

28

33

25

Елена Ристова

1986

Професор за одделенска настава

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

3

11

26

Елена Апостолова

1980

Професор за одделенска настава

м-р, VII / 2

Одделенски наставник

/

17

17

27

Биљана Ристеска

1979

Професор за одделенска настава

ВСС – VII / 1

Одделенски наставник

/

8

8

28

Снежа Ѓорѓиева

1969

Професор за одделенска настава

м-р, VII / 2

Одделенски наставник

/

27

27

29

Ѓурѓица Баталакова

1972

Професор за одделенска настава

м-р, VII / 2

Одделенски наставник

/

28

28

30

Ново вработување

Професор по историја на книжевност

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

31

Јасна Матевска

1962

Професор по историја на книжевност

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

25

25

32

Весeлинка Јаневска

1964

Наставник по македоски јазик и
српскохрватски јазик

ВшС – VI

Предметен наставник

/

35

35

33

Драгица И. Стојаноска

1970

Професор по англиски јазик и книжевност

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

30

30

34

Јулијана Гугоска

1972

Професор по англиски јазик и книжевност

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

27

27

35

Сузана Поповска

1972

Професор по англиски јазик и книжевност

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

27

27

36

Љубица Петковска

1983

Професор по англиски јазик и книжевност

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

15

15

37

Гоце Блажески

1959

Професор по француски јазик и книжевност

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

37

37

38

Милорад Васиќ

1960

Професор по француски јазик и книжевност

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

33

33

39

Јагода Арсовска

1967

Професор по физика и математика
во основно образование

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

29

29

15

40

Иво Давидовски

1976

Професор по математика

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

19

19

41

Валентина Поповска

1966

Професор по физика и математика
во основно образование

м-р, VII / 2

Предметен наставник

/

28

28

42

Снежана Михајловска

1978

Дипломиран професор по хемија

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

12

12

43

Виолета К. Глигорова

1991

Дипломиран професор по биологија

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

5 м.

3

44

Марија Ризова

1978

Дипломиран професор по биологија

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

12

12

45

Ирена Младеновска

1966

Професор по историја

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

30

30

46

Сузана Ангелевска

1963

Наставник по историја и географија

ВшС – VI

Предметен наставник

/

32

32

47

Сунчица М.Стојановиќ

1972

Дипломиран професор по географија

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

26

26

48

Маја Арсовска

1975

Дипломиран социолог

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

13

16

49

Дејан Гацевски

1984

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

13

17

50

Гоце Колечески

1960

ВшС – VI

Предметен наставник

/

22

32

51

Влатко Костовски

1974

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

18

18

52

Ангела Димитриевиќ

1980

Дипломиран музичар теоретичар, педагог

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

15

15

53

Златко Чубриноски

1960

Дипломиран професор по физичка култура

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

34

34

54

Илија Јанковски

1974

Дипломиран професор по физичка култура

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

22

22

55

Ертан Ибраим

1988

Дипломиран професор по физичка култура

ВСС – VII / 1

Предметен наставник

/

3

7

Дипломиран инженер по информатика
и уверение за наставник
Наставник по основи на
техника и производство
Дипломиран сликар со керамика
и уверение за наставник

16

3.2. Податоци за раководните лица
Ред.
бр.

Име и презиме

Година
на
раѓање

Стручен назив

Степен на
образование

Работно место

Ментор /
советниик

1

Гордана Насковска

1980

Дипломиран професор по биологија

м-р, VII / 2

в.д. Директор

ментор

Стручен назив

Степен на
образование

Работно место

Ментор /
советниик

Воспитувач во предучилишно
воспитание

ВшС – VI

Одделенски наставник
во прво одделение

/

Години на стаж
Стаж во
училиште

Вкупен
стаж

16

16

3.3. Податоци за воспитувачите
Ред.
бр.

Име и презиме

Година
на
раѓање

1

Верка Стратиева

1961

Години на стаж

Стаж во
училиште

Вкупен
стаж

26

29

3.4. Податоци за вработените административните службеници
Години на стаж

Ред.
бр.

Име и презиме

Година
на
раѓање

Стручен назив

Степен на
образование

Работно место

Стаж во
училиште

Вкупен
стаж

1

Александра Јовевска

1992

Магистер по правни науки

ВСС – VII / 1

Секретар

1

3

17

3.5. Податоци за вработените помошно – технички лица
Име и презиме

Година
на
раѓање

1

Љупчо Филипоски

2

Ред.
бр.

Години на стаж

Стручен назив

Степен на
образование

Работно место

1970

Економски техничар

ССС – IV

Зоран Тодоровски

1964

Монтер на централно греење

3

Ванче Игновски

1964

4

Сашо Михаиловски

5

Стаж во
училиште

Вкупен
стаж

Домаќин

3

13

КВ – IV

Хаусмајстор

9

33

Металоглодач специјалист

ВКВ – V

Ложач – градинар

26

37

1971

Ракувач на вилушкар

ПКВ – III

Чувар

24

24

Мирјана Серафимоска

1968

Продавач

ССС – IV

Хигиеничар

31

31

6

Гордана Герасимовска

1963

Економски техничар

ССС – IV

Хигиеничар

31

31

7

Розе Ацевска

1967

Архитектонски техничар

ССС – IV

Хигиеничар

30

30

8

Снежана Кузмановска

1963

Фризер

ССС – IV

Хигиеничар

24

24

9

Ивана Серафимоска

1987

Средно училиште гимназија

ССС – IV

Хигиеничар

3

12

10

Мица Трајкоска

1968

Продавач

ССС – IV

Хигиеничар

1

16

3.6. Податоци за ангажирани образовни медијатори
Ред.
бр.

Име и презиме на
образовниот медијатор

Година
на
раѓање

Стручен назив

Степен на
образование

Години на
стаж

1

Денис Бајрам

1991

Дипломиран економист

ВСС

/

Временски период за кој е
ангажиран образовниот
медијатор

18

3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар
Етничка и полова структура на вработените лица
Вработени

Директор
Стручни соработници
Наставници
Воспитувачи
Административни работници
Помошно - технички кадар
ВКУПНО

Бројна
состојба
1
4
51
1
1
10
68

Македонци
м
/
/
7

ж
1
4
39

/
4
11

1
6
51

Албанци
м

ж

Турци

Срби

Роми

м

ж

м

ж

1

/

1

1

/

1

м

ж

други
м

ж

1

1
/

1
1

1

1

2

3.8. Вкупни податоци за степенот на образование на вработените
Степен на образование

Број на вработени

Завршени магистерски студии VII / 2

6

Високо образование VII / 1

45

Виша стручна подготовка VI

6

Средно образование IV

11

3.9. Вкупни податоци за старосната структура на вработените
Години на старост
20 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 / пензија

Број на вработени
1
14
25
21
5 / 1 пензија
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Податоци за учениците во основното училиште
Етничка и родова структура на учениците

Број
на
паралелки

м

ж

се

м

ж

I

3

44

31

75

43

29

II

4

48

44

92

46

43

1

III

3

52

34

86

49

33

1

IV

4

45

47

92

43

45

V

3

26

35

61

22

34

1

1

1

1

I-V

17

215

191

406

203

184

3

6

2

1

2

VI

4

45

37

82

41

34

1

1

VII

3

38

43

81

36

41

1

1

1

VIII

3

34

40

74

31

38

1

1

1

IX

3

33

40

73

33

35

VI - IX

13

150

160

310

141

148

2

1

4

4

2

2

I - IX

30

365

351

716

344

332

5

1

10

6

3

4

Одд.

Број на ученици

Македонци

Срби
м

Роми
ж

м

Власи
ж

м

ж

Бошњаци

Албанци

м

м

1

ж

ж

Турци
м

1

Други
ж

м

ж

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1
1
1

1

1

1

2

1

1

1
1

2

1

1

1
1

1

1

4

1

1

5

3

Наставен јазик
Бројна состојба
Македонски јазик
Број на паралелки
Број на ученици
Број на наставници

30
716
52

Албански јазик

Турски јазик

Српски јазик

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Комисија за запишување ученици во прво одделение за учебната 2022/23 година:
Членови: Валентина Алексовска (педагог), Розалинка Симоновска (психолог), Зора Антевска (одделенски наставник).
Заменици членови: Марија Павловиќ (специјален едукатор и рехабилитатор), Маја В. Ставров (одделенски
наставник), Елена Ристова (одделенски наставник) и Јана Бошковска (одделенски наставник).
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4. МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

Материјално-финансиското работење на училиштето се планира и реализира со цел да се обезбедат основни услови за работа и
да се унапреди воспитно-образовниот процес во училиштето.
Финансиските средства потребни за редовно работење училиштето ги планира со годишниот предлог-финансиски план.
Усогласувањето на висината на средствата, како и видот на намената се врши на ниво на буџетот на Општина Ѓорче Петров кој е
лимитиран од Централниот буџет за фискалната година.
Согласно овие услови се одобруваат висината на средствата во годишниот финансиски план на училиштето (распоредување на
средства за плати и материјални трошоци на сметката за наменски дотации - 903).
Во Годишната програма за работа на училиштето се планира купување на информатичка и друга опрема, а исто така и тековно
одржување на објектот. Со оглед на тоа што во финансискиот план на наменската сметка не се одобрени средства за овие намени,
училиштето доставува барање за одобрување на средства од општинскиот буџет (сметка 603).
Во годишниот финансиски план на сметката за самофинансирачки активности (787) се планираат и реализираат средства од
уплати на родителите за исхрана на учениците, а во согласност со Советот на родители се планираат и средства од дополнителни
активности (базари, хепенинзи и др.)
Училиштето ги планира приоритетите за подобрување на материјално-техничките услови за учење и работа во склад со реалните
можности.
За да се обезбедат средства за поставените приоритети за подобрување на условите за работа и унапредување на воспитнообразовниот процес училиштето во своето материјално-финансиско работење:
- Планира законско, рационално и наменско користење на одобрените финансиски средства;
- Планира средства од дополнителни извори на финансии со аплицирање во проекти (донации).
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5. МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија
Училиште кое обезбедува квалитетна настава прилагодена на можностите, потребите и интересите на учениците во кое се негува лична
одговорност, самодисциплина, толеранција, меѓусебно почитување и мотивација на сите учесници во училишниот живот. Го
поттикнуваме развојот на личноста на нашите ученици, нивната индивидуалност, креативност, натпреварувачки и спортски дух,
хуманост, еколошка свест, критичко мислење и градење позитивни системи на вредности со цел успешно да се снаоѓаат во
опкружувањето. Ги оспособуваме учениците за почитување на различностите и соживот во мултикултурно општество. Ги следиме
трендовите и модернизацијата на образованието преку континуирано стручно усовршување на наставниот кадар. Градиме
соработнички и партнерски односи со родителите и локалната заедница.

Визија
Ќе градиме современо, иновативно и отворено училиште за промени и развој кое ќе може да одговори на предизвиците на 21-от век.
Ќе ги зајакнуваме професионалните компетенции на вработените со цел постојано да се унапредува квалитетот на наставно –
воспитниот процес. Сакаме добро опремено училиште во кое ќе се применува современа образовна технологија и креативна настава,
пришто учениците ќе стекнуваат трајни и функционални знаења, вештини и вредности со надминати предрасуди. Ќе се стремиме да
обезбедиме стимулативна средина за учење и работа во која на учениците ќе им се дава можност целосно да го реализираат својот
потенцијал, со додатна образовна поддршка на потенцијално надарените ученици и на децата од ранливите групи. Сакаме уште
подобра и поквалитетна соработка со родителите во сите сегменти на животот и работата на училиштето.
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6. LESSONS LEARNED“ – ВЕЌЕ НАУЧЕНО / СТЕКНАТИ ИСКУСТВА
Анализирајќи ја работата од изминатата учебна 2021/2022 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;
Со примена на ИКТ во наставата се развива информатичката свест кај учениците и повеќенасочното мислење;
Со изработка на проектни задачи по дадени теми и нивни презентации пред самите ученици и родителите се развива меѓусебна соработка
со другарчињата, се учи процесот истражување и собирање податоци преку интернет, селектирање и следење настани во подолг временски
период, историски развој и временска линија на некои настани.
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.
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7. ПОДРАЧЈА НА ПРОМЕНИ, ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

Од извршените анализи на Годишниот извештај за работа на училиштето во 2021/22 година, Самоевалуацијата на училиштето,
Развојната програма за работа на училиштето и препораките на Училишниот одбор, констатирано е дека потребно е да се направи
промена во следните подрачја:

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

II. Стратешка цел
2. Подобрување на ресурсите за изведување на
квалитетна настава

Развојни цели:

Развојни цели:

1. Осовременување на кабинетот по информатика/програмирање.
2. Поставување на ограда со држачи на постоечкиот пристапен
премин.
3. Реновирање на кабинетот по музичко образование и училница за
продолжен престој.
4. Изведба на водоводна инсталација во 9 училници за продолжен
престој.

1.
2.
3.
4.
5.

Набавка на нагледни средства и помагала.
Набавка на стручна литература и лектирни изданија.
Набавка на 3 ЛЦД проектори.
Набавка на 3 лаптоп компјутери за наставниците.
Набавка на 4 смарт телевизори.

III. Стратешка цел
3. Унапредување и осовременување на воспитно – образовниот процес
Развојни цели:
1. Организиција и реализација на екстерни и интерни обуки според потребите на
наставниците: примена на веб алатки во наставата, примена на електронска табла во
наставата и работа со ученици со попреченост во развојот, хиперактивни, талентирани и
надарени ученици.
2. Учество во проекти организирани од БРО, МОН, УСАИД, ГЛОБЕ и ЕРАЗМУС +.
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Акциски планови
Акциски план 1: Подобрување на материјално – техничките услови за учење и работа во училиштето 2022/2023 година

ЗАДАЧА

Осовременување на
кабинетот по
информатика/
програмирање

Поставување на
ограда со држачи
на постоечкиот
пристапен премин

АКТИВНОСТ

1. Формирање
комисија;
2. Проценка на
состојбата.

1. Формирање
комисија за
евиденција на
потребите;
2. Проценка на
состојбата.

1. Формирање
Реновирање на
комисија за
кабинетот по
евиденција на
музичко образование
потребите;
и училница за
2. Проценка на
продолжен престој
степенот на
оштетеност.
1. Формирање
Изведба на
комисија за
водоводна инсталација
евиденција на
во 9 училници
потребите;
за продолжен престој 2. Проценка на
состојбата.

ВРЕМЕНСКА
РАМКА

НОСИТЕЛ

2022/23

Членови на
Наставнички
совет;
Комисија

2022/23

Членови на
Наставнички
совет;
Комисија

2022/23

Членови на
Наставнички
совет;
Комисија

2022/23

Членови на
Наставнички
совет;
Комисија

НАЧИН НА
СПРОВЕДУВАЊЕ ИНСТРУМЕНТИ
(РЕСУРСИ)

Хартија,
пенкала,
компјутер,
принтер

Записник,
листа на
проценка

СЛЕДЕЊЕ
НА
РЕАЛИЗАЦИЈАТА

ПОТРЕБЕН БУЏЕТ И
ИЗВОРИ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ

Училишен
тим

500.000 денари
(средства од
Проект на МОН
финансиран од
Светска банка)

Извршена
проценка за
потребите од
поставување на Училишен
ограда со држачи
тим
на постоечкиот
пристапен
премин

30.000 денари
(средства од
дополнителни
активности –
хепенинг
и донации)

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Извршена
проценка

Хартија,
пенкала,
компјутер,
принтер

Записник,
листа на
проценка

Хартија,
пенкала

Записник,
листа на
проценка

Извршена
проценка на
постоечката
состојба на
подовите.

Записник,
листа на
проценка

Извршена
проценка на
потребите за
изведба на
водоводна
инсталација.

Хартија,
пенкала

Училишен
тим

15.000 денари
(средства од
редовна сметка на
училиштето)

Училишен
тим

90.000
(средства од
донација од
Општина
Ѓорче Петров)
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Задача

Активност

Временска
рамка

Носител

Изготвување
финансиска рамка

1. Состанок на комисијата.
2. Проценка на оштетеноста
или потребите.
3. Изготвување предмерпресметка за:
Осовременување на
кабинетот по информатика
/програмирање, поставување
на ограда со држачи на
постоечкиот пристапен
премин, реновирање на
кабинетот по музичко
образование и училница за
продолжен престој, изведба
на водоводна инсталација во
9 училници за продолжен
престој.
4. Изготвување на проект и
аплицирање до
донатори.
5. Организирање разни
активности за прибирање
дополнителни
материјалини и
финансиски средства.

2022/23

Проектен тим,
членови на
Комисија

Осовременување на
кабинетот по информатика 1. Формирање комисија за
/програмирање,
евиденција на потребите;
поставување
на ограда со држачи на
2. Проценка на степенот на
постоечкиот пристапен
оштетеност;
премин, реновирање на
кабинетот по музичко
3. Изготвување на детален
образование, изведба на
финансиски план и
водоводна инсталација во
прибирање финансиски
9 училници за продолжен
средства
престој

2022/23

Директор,
членови на
Наставнички
совет,
Комисија за
проценка,
проектен тим

Начин на
Инструменти
спроведување

Компјутер,
хартија,
печатач

Хартија,
компјутер,
печатач,
пенкала,
Интернет

Записник,
деловодна
книга

Записник,
деловодна
книга,
извод,
проект

Очекувани
резултати

Одговорно Потребен
лице
буџет

Изготвена
финансиска
рамка.

Училишен
тим

500,00
денари

Осовременет
кабинет по
информатика
/програмирање,
поставена ограда со
држачи на
постоечкиот
Училишен
пристапен
тим
премин, реновиран
кабинет по музичко
образование,
изведена водоводна
инсталација во 9
училници за
продолжен престој.

635.000
денари
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Акциски план 2: Подобрување на ресурсите за изведување на квалитетна настава
Задача

Активност

Идентификување
на потребите на
наставниците

1. Формирање
комисија;
2. Анализирање за
потребна литература
на ниви на активи

Набавка на
наставни
образовни
помагала,
стручна литература
и лектирни
изданија

1. Остварување
контакти со фирми
за прибирање
прибирање понуди
2. Набавка на наставни
образовни помагала,
стручна литература и
лектирни изданија

Набавка на
3 ЛЦД проектори,
3 лаптоп
компјутери за
наставниците и 4
смарт телевизори

1. Формирање
комисија
2. Изработка на
финансов план и
јавна набавка

Презентација
на набавениот
материјал

1. Презентација на
наставни образовни
помагала , стручна
набавената стручна
литература и
лектирни изданија

Временска
рамка

2022/23

Носител

Членови на
Наставнички
совет;
Комисија

Начин на
спроведување
(ресурси)

Хартија

Инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Потребен буџет
и извори за
финансирање

Записник,
листа на
потребна
стручна
литература

Избрана
комисија,
прибрани
листи со
потребната
стручна
литература

Директор,
стручни
саоработници,
комисија

/

30.000 денари
2022/23

Комисија

Хартија,
каталози

Записник

Набавена
стручна
литература

Директор,
Комисија

(од буџетска
сметка на
училиштето)

220.000 денари
2022/23

2022/23

Комисија

Хартија

Комисија

Набавена
стручна
литература и
наставни
помагала

Записник,
листа на
проценка

Набавен ЛЦД
проектор

Директор,
Комисија

(од буџетска
сметка на
училиштето и
донации)

Записник

Потикнување
интерес за
користење на
истата

Комисија

/
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Акциски план 3: Унапредување и осовременување на воспитно – образовниот процес
Конкретни цели
Идентификација
на потребите
на наставниците
за стручно
доусовршување
Едукација на
наставници за
примена за веб
алатки во наставата

Ресурси

Активности
1. Формирање на комисија;
2. Анкетирање на
наставници;
3. Правење список и
распоред за одржување
работилници

1. Учество во работилници

човечки

физички

Директор, тим,
стручна служба,
наставници

Хартија,
пенкала,
компјутер,
принтер,
фотокопир

Тим,
стручна служба,
наставници

Хартија,
пенкала,
компјутер,
ЛЦД проектор,
Принтер

Хартија,
пенкала,
компјутер,
ЛЦД проектор,
принтер

Хартија,
пенкала,
компјутер,
принтер

Едукација на
наставници за
примена на
електронска табла
во наставата

1. Учество во работилници

Тим,
стручна служба,
наставници

Следење на
примената на
стекнатите знаења
(отворени часови,
редовна настава)

1. Примена на стекнатите
знаења
2. Размена на искуства
3. Увид од стручна служба
и директор

Директор, тим,
стручна служба,
наставници

Учество во проекти
организирани од
БРО, МОН, УСАИД,
ГЛОБЕ и ЕРАЗМУС +

1. Формирање на тим
2. Апликација за учество во
проект
3. Изработка на план на
активности
4. Реализација на
планираните активности
5. Евалуација

Директор, тим,
стручна служба,
наставници

Хартија,
пенкала,
компјутер,
принтер

Временска
рамка

Индикатори

Извори на доказ

/

Август –
септември,
2022

Анкетирани
наставници

Анкети,
записник

/

Август –
октомври ,
2022

Едуцирани
наставници за
примена на
онлајн настава

Список за
присуство,
фотографии,
извештај

трошоци

/

Ноември,
2021 – март,
2023

/

Ноември,
2022 –
мај, 2023

/

Во текот
на учебната
2022/23
година

Едуцирани
наставници за
примена на
електронска
табла во
наставата
Унапредена
воспитно –
образовна
работа на
наставниците,
современа
настава

Реализирани
проекти во
училиште

Список за
присуство,
фотографии,
извештај

Извештај,
дневни
оперативни
планови

Апликации,
договори,
записници,
извештаи,
тетратки за
евиденција
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7.1 План за евалуација на акциските планови
ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ СТРАТЕШКА ЦЕЛ бр.1

КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ

ИНСТРУМЕНТ И ЗА
ПРОЦЕНКА

ДИНАМИКА НА
РЕАЛИЗАЦИЈА

НОСИТЕЛИ

Подобрување на маеријално - техничките услови за работа
Формирање комисии, проценка на степен на оштетеност,
подредување на развојните цели за реализација, изготвување
финансиски план и реализација

ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ СТРАТЕШКА ЦЕЛ бр.2

Формирани комисии,
утвреден аспоред за санација
по развојн цели, изготвен
проект и финансиска рамка

КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ

Записници, листи
за проценка,
деловодна книга,
извод

ИНСТРУМЕНТ И ЗА
ПРОЦЕНКА

2022 / 23

ДИНАМИКА НА
РЕАЛИЗАЦИЈА

Вработени
во
училиштето

НОСИТЕЛИ

Набавка на нагледни средства и помагала
Формирање комисија за евиденција на потрбите од нагледни
средства и помагала, анализа на потребите од нагледни средства,
набавка на нагледни средства и помагала

ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ СТРАТЕШКА ЦЕЛ бр.3

Формирани комисии,
извршена анализа,
набавни наставни помагала

Записник,
листи со потребни
нагледни средства
и записник
помагала,
прибрани понуди

КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ

ИНСТРУМЕНТ И ЗА
ПРОЦЕНКА

2022 / 23

ДИНАМИКА НА
РЕАЛИЗАЦИЈА

Дирекотр,
стручна служба,
наставници,
тим

НОСИТЕЛИ

Унапредување и осовременување на воспитно - образовниот процес

Анкетирање на вработените запотреби од обуки, спроведување
едукаативни работилници, примена на стекнатите знаења и
размена на искуства и реализација на проекти

Формиран тим за едукација,
изработен план за
реализација на едукативни
работилници, реализација на
работилници, одржан часови

Списоци,
презнтации,
записници,
листи за
самоевалуација

2022 / 23

Дирекотр,
стручна служба,
наставници,
тим

Напомена: Комплетните планови за евалуација се дадени во следните прилози:
* План за евалуација на акциски план 1 - (Прилог бр. 1);
* План за евалуација на акциски план 2 - (Прилог бр. 2);
* План за евалуација на акциски план 3 - (Прилог бр. 3).
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8. ПРОГРАМИ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
8.1 Календар за организација и работа во училиштето
во учебната 2022/2023 година
Согласно Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2022/2023 година (Службен весник на РСМ или
МОН – нема) во ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје учебната година почнува на 01.09.2022 година, а завршува на 31.08.2023 година. Наставната година
започнува на 01.09.2022 година и завршува на 09.06.2023 година. Во учебната 2022/2023 година наставата се реализира во 180 наставни денови.
Во текот на учебната 2022/2023 година учениците ќе користат зимски одмор (од 31.12.2022 год. до 17.01.2023 год.) и летен одмор
(од 10.06.2023 год. до 31.08.2023 год.).
2022 год.
Работни денови

ПРВО ПОЛУГОДИЕ
септември

октомври

ноември

понеделник

5

12

19

26

3

10

17

24

вторник

6

13

20

27

4

11

18

25

среда

7

14

21

28

5

12

19

31

декември

Вк.

7

14

21

28

5

12

19

26

16

1

8

15

22

29

6

13

20

27

16

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

17

четврток

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

16

петок

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

18

Вкупно денови

21

19

2023 год.

22

21

83

ВТОРО ПОЛУГОДИЕ

Работни денови

јануари

февруари

март

април

мај

јуни

Вк.

понеделник

23

30

6

13

20

27

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

18

вторник

24

31

7

14

21

28

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

20

31

7

20

среда

18

25

1

8

15

22

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

четврток

19

26

2

9

16

23

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

20

петок

20

27

3

10

17

24

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

19

Вкупно денови

НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ:
•За сите граѓани на РСМ:

9

20

23

17

21

8 Септември - Ден на независноста
•За граѓаните од православна вероисповест:
11 Октомври - Ден на народното востание
19 Јануари - Водици
23 Октомври - Ден на Македонската револуционерна борба
14 Април - Велики Петок, петок пред Велигден
(недела)
8 Декември - Св. Климент Охридски
17 Април - Втор ден Велигден
НАСТАВНИ ДЕНОВИ СО ПОСЕБНА ПРОГРАМА:
21 Април - Рамазан Бајрам
 Ученички екскурзии
1 Мај - Ден на трудот
 Ден на училиштето (октомври, 2022)
24 Мај - Ден на сесловенските просветители Св. Кирил и Методиј

7

понеделник

97

четврток
петок

34
36
37
36
37

ВКУПНО

180

вторник
среда
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8.2 РАСПОРЕД НА НАСТАВНИЦИТЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ, ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВИ (неделно)
1
Одделенски
наставник
1
Верка Стратиева /
Зора Антевска
Катица Делевска /
Маја В. Ставров
Јана Бошковска /
Ивана Нојкиќ
Ѓурѓица Баталакова
Елена Апостолова /
Елена Ристова
Александра Ј. Стојаноски /
Марија Цветаноска
Снежа Ѓотѓиева /
Биљана Ристеска
Соња Трпеска /
Весна Башеска
Маријана А. Маневска /
Марија Пацаноска
Анѓелина Николовска /
Маја Пачемска

Одделенски
раководител
на паралелка
2

I а
I б
I в

Број на часови
неделно

2

3

Билјана Матеска

IV а

22

Наташа Богатиноска

IV б

22

Славица Марковска

IV в

22

Игор Наковски

IV г

22

Валентина Танчевска

V а

20

Ана Робева

V б

20

Татјана А. Рафајловска

V в

20

3

20
20
20

II а

20

II б

20

II в

20

Предметен
наставник

II г

20

Сузана Поповска

Англиски јазик

III а

23

Љубица Петковска

Англиски јазик

III б

23

Јулијана Гугоска

III в

23

Снежана Михајловска
Гоце Колечески
Ертан Ибраим
Виктор Кравченко

Наставен
предмет

Одделение
(паралелка)
IV а, б, в, г
V а, б, в
I а, б
II a, б, в, г
III а, б, в

Број на часови
неделно

Англиски јазик

Iв

2

Природни науки

V а, б, в

6

V а, б, в

6

III а, б, в
IV а, б, в, г

21

I а, б, в
II а, б ,в, г

21

Техничко
образвоание
Физичко и
здравств. образов.
Физичко и
здравств. образов.

21
21

31

РАСПРЕДЕЛБА НА ЧАСОВИ НА ПРЕДМЕТНИТЕ НАСТАВНИЦИ

Ред.
бр.

Име и презиме
на наставник

Наставен
предмет

Раководител
на
паралелка

Број на редовни
часови неделно,
вкупно

1.

Ново вработување

Македонски јазик

/

24

2.

Јасна Матевска

Македонски јазик

VII в

20

Весeлинка Јаневска

Македонски јазик

/

8

Драгица И. Стојаноска

Англиски Јазик

/

3.

4.

Паралелки во
кои ќе предава
(редовни
часови)
VI а, б
VIII а
IX a, б, в
VI в, г
VII a, б, в

Број на
изборни
часови
неделно и
предмет,
вкупно

Ќе
Паралелки
надополнува
во кои ќе
во ООУ со
предава
број на
наставникот
часови
(изборни
(предмет +
часови)
паралелка)

Вкупно
часови
неделно
(редовни
и
изборни)

/

/

/

24

/

/

/

20

VIII б, в

2 часа
Вештини за
живеење

VII а

/

8+2=
10

21

VI a, б, в, г
VII а, б, в

/

/

/

21

/

/

/

20

/

/

/

21

/

/

/

21

/

/

/

20

5.

Јулијана Гугоска

Англиски Јазик

/

20

VIII a, б, в
IX а, б, в,
Iв

6.

Сузана Поповска

Англиски Јазик

/

21

IV а, б, в, г
V а, б, в
I а, б
II a, б, в, г
III а, б, в
VI а, б, в
VII а, б, в
VIII а, б, в
IX б

7.

Љубица Петковска

Англиски Јазик

/

21

8.

Гоце Блажески

Француски јазик

VIII в

20

9.

Јагода Арсовска

Математика

IX б

22

VI в, г
IX а, б, в

/

/

/

22

10.

Иво Давидовски

Математика

VI б

24

VII а, б, в
VIII а, б, в

/

/

/

24

Ред.
бр.

Име и презиме
на наставник

Наставен
предмет

Раководител
на
паралелка

Физика
11.

12.

Валентина Поповска

Хемија

12

/
8

Виолета К. Глигорова

18
VIII б

Природни науки
Историја

VII а

Историја
15.

16.

Сузана Ангелевска

Сунчица М.Стојановиќ

Географија
Географија

IX в

IX a

Граѓанско
образование
17.

Маја Арсовска

VIII а, б, в
IX а, б, в

10

Снежана Михајловска

Ирена Младеновска

12

Математика

Биологија

14.

Паралелки во
кои ќе предава
(редовни
часови)

VII б

Природни науки

13.

Број на
редовни
часови
неделно,
вкупно

Иновации

Етика

VI г

VIII a, б, в
IX а, б, в
V a, б, в
VI а
VII a, б , в
VIII а, б, в
IX а, б, в
VI б

20

VI a, б , в, г
VII a, б, в
VIII a, б, в

6

IX а,б, в

10

VII а,б,в
VIII б, в

6

Паралелки
Вкупно
Ќе надополнува
во кои ќе
часови
во ООУ со број на
предава
неделно
часови
наставникот
( редовни
(предмет +
(изборни
+
паралелка)
часови)
изборни)

/

/

/

22

/

/

/

20

/

/

/

20

/

/

/

20

Истражување
на родниот
крај
(4 часа)

VII б
VIII б

/

16 +4 =
20

/

/

ООУ „Д.П.Г.
Беровски“
(4 часа)

16+ 4 =
20

Запознавање
на религиите
(8 часа)

VI a, б, в, г

/

12+ 8 =
20

VI а, б

2

16

Број на
изборни
часови
неделно и
предмет,
вкупно

VI а, б, в, г
VIII а
IX а, б, в
VIII a, б, в
IX а, б, в

3

IX а, б, в

3

VII a, б, в

33

Број на
редовни
часови
неделно,
вкупно

Паралелки во кои
ќе предава
(редовни часови)

Број на
изборни
часови
неделно и
предмет,
вкупно

Ќе
Паралелки во
надополнува
кои ќе
во ООУ со
предава
број на
наставникот
часови
( изборни
(предмет +
часови)
паралелка)

Вкупно
часови
неделно
(редовни
+
изборни)

Ред.
бр.

Име и презиме
на наставник

Наставен предмет

Раководител
на
паралелка

18.

Дејан Гацевски

Информатика

/

11

VI a, б, в, г
VII a, б, в

Програмирање
(4 часа)

IX а, б

6 часа
ЕСАРУ во
М. Ацев

11 + 4 + 6
=
21

19.

Гоце Колечески

Техничко
образование

/

10

V a, б, в
VI а, б, в, г

Техничко
образование
(10 часа)

VII a, б, в
VIII a, в

/

10 + 10 =
20

/

/

ООУ „Д. П.Г.
Беровски“
(10 часа)

13 +10 =
23

Проекти од
музичката
уметност
(2 часа)

IX в

/

19 +2 =21

Изборен спорт
(2 часа)

VIII б

/

18 + 2 =
20

/

/

/

21

20.

21.

Влатко Костовски

Ангела Димитриевиќ

Ликовно
образование

Музичко
образование

/

13

13
VIII a

Хор и оркестар

6

VI a, б, в, г
VII a, б, в
VIII a, б, в
IX а, б, в
VI a, б, в, г
VII a, б, в
VIII a, б, в
IX а, б, в
Групи со ученици
од VI до IX одд.
VI б, в
VII а, б
VIII а, в
VI а, г
VII в
VIII б
IX a, б, в

22.

Златко Чубриноски

Физичко и здр.
образование

23.

Илија Јанковски

Физичко и здр.
образование

VI a

21

24.

Ертан Ибраим

Физичко и здр.
образование

/

21

III а, б, в
IV а, б, в, г

/

/

/

21

25.

Виктор Кравченко

Физичко и здр.
образование

/

21

I а, б, в
II а, б , в, г

/

/

/

21

VI в

18
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Во ООУ„Мирче Ацев“ за учебната 2022/2023 година има слободни часови по следниве наставни предмети
Број на
Паралелки во кои
редовни часови
ќе предава
неделно,
(редовни часови)
вкупно

Број на
изборни
часови
неделно,
предмет,
вкупно

Паралелки
во кои ќе
предава
наставникот
(изборни
часови)

Ред.
бр.

Име и презиме на
наставник

Наставен предмет

1.

Милорад Васиќ

Француски јазик

6 часа

VI г
IX а, в

/

/

2.

Марија Ризова

Природни науки

4 часа

VI в, г

/

/

Матично
училиште

ООУ ,,Ѓорче
Петров”
ООУ ,,Ѓорче
Петров”

Вкупно
часови
(редовни +
изборни)
6
4

Наставата се реализира преку наставни часови. Секој наставен час е во времетраење од 40 минути.
Редоследот на наставните часови по предмети и паралелки се утрвдува со распоред на часови (посебно за предметна настава, посебно за одделенска настава).
Распоредот на наставните часови се истакнува на огласни табли во училиштето и на училишната веб страна.

* Распоред на часови за предметна настава (Прилог бр. 4)
* Распоред на часови за одделенска настава (Прилог бр. 5)
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Организација и реализација на наставата
8.3. Работа во смени
Во училиштето се организира настава во две смени. За учениците од VI до IX одделение е организира настава во прва смена. Учениците од II, IV и V
одделение следат настава во прва смена и во втора смена, а менувањето на смените се врши на секои две седмици. Првата смена започнува во 7:30 часот,
а втората смена во 12:00 часот. За учениците од I – III одд. кои посетуваат настава со продолжен престој се организира згрижување и настава во текот на
целиот работен ден (од 07:00 до 17:00 часот).
Во зависност од проценетата состојба од страна на Општина Ѓорче Петров во соработка со релевантните здравствени институции, а согласно
соодветните законски одредби и упатства дадени од МОН, наставата во нашето училиште за време на пандемија на КОВИД-19 ќе биде организирана по
соодветен модел и согласно донесени протоколи за ученици, вработени и родители/старатели заради заштита од ширење на вирусот. Учениците и
родителите/ старателите навремено ќе бидат информирани за времето за започнување на учебната година доколку се одложи и за начинот на
организација на наставата во училиштето. Училиштето ќе ги преземе сите заштитни мерки за безбедна реализација на наставата во училиштето. На
учениците ќе им се дадат упатства како правилно и безбедно да се однесуваат, да одржуваат физичко растојание и хигиена на рацете, да го заштитуваат
сопственото здравје, но и здравјето на останатите ученици и вработените во училиштето.

8.4. Јазик на кој се изведува наставата
Настава се изведува на македонски наставен јазик за сите ученици од I до IX одделение. Задолжителната настава се реализира по наставни предмети
предвидени со Наставниот план и наставните програми за деветгодишно основно образование за учебната 2022/23 година. Имено, во текот на годината ќе
се реализираат следниве задолжителни наставни предмети: Македонски јазик, Англиски јазик, Француски јазик (втор странски јазик за ученици од VI до IX
одделение), Природни науки, Природа, Општество, Историја и општество, Работа со компјутери и основи на програмирањето, Техничко образование и
информатика, Математика, Физика, Хемија, Биологија, Историја, Географија, Етика, Информатика, Техничко образование, Музичко образование, Ликовно
образование, Физичко и здравствено образование, Граѓанско образование, Иновации и Час на одделенската заедница.
* Наставни планови за една паралелка (Прилог бр. 6);

8.5. Проширена програма
Според Концепцијата за основно образование и воспитание, а согласно член 40 од Законот за основно образование (Службен весник на РСМ, бр. 161
од 5.8.2019 година), во ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје се реализира проширена програма. Проширената програма на училиштето опфаќа организирано
прифаќање и заштита на учениците еден час пред започнување на часовите за редовната настава и еден час по завршувањето на редовната настава, како и
продолжителен престој согласно закон.
По претходно добиена согласност од Министерството за образование и наука, во текот на учебната 2022/2023 година ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје
организира настава со продолжен престој со ученици од иста паралелка од прво до трето одделение (вкупно 9 паралелки). Во продолжен престој
учениците се вклучуваат по барање на родителот, односно старателот. За учениците во прво, второ и трето одделение организира прифаќање и заштита на
учениците еден час пред започнувањето на часовите за редовната настава и еден час по завршувањето на наставата, во согласност со родителот/старателот.
За таа цел училиштето организира дежурство на одделенските наставници. Во текот на целиот престој, за учениците се организира настава согласно со
Упатството за настава во продолжен престој на ученици од иста паралелка, што го утврдува министерот, на предлог на Бирото за развој на образованието.
Учениците кои посетуваат настава со продолжен престој ги изработуваат домашните задачи престојувајќи во училиштето
после редовната настава, работат на совладување на наставните содржини преку разни облици на индивидуална работа и
писмени вежби. Покрај тоа учениците учествуваат во културно – уметнички и други воннаставни активности.
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8.6. Комбинирани паралелки
Бројна состојба на ученици од иста паралелка
кои следат настава со продолжен престој
Одделение /
Број на
Машки
Женски Вкупно
паралелка
паралелки
I а, б, в

3

44

31

75

II б, в, г
III а, б, в
ВКУПНО

3
3
9

39
52
135

38
34
103

77
86
238

Во училиштето не се реализира настава во комбинирани паралелки.

8.7. Странски јазици што се изучуваат во основното училиште
Во училиштето учениците од I до IX одделение изучуваат англиски јазик (30 паралелки),
а учениците од VI до IX одделение изучуваат француски јазик како втор странски јазик
(13 паралелки). Предметните наставници реализираат настава по странски јазик
согласно наставниот план и програмите за работа одобрени од Министерот за
образование и наука.

8.8. Реализација на физичко и здравствено образование со учениците од прво до петто одделение
Од учебната 2019/20 година сукцесивно се воведува тандемската настава по физичко и здравствено образование во основните училишта. Во нашето
училиште овој вид настава се реализира во 14 паралелки на прво, второ, трето и четврто одделение. Наставата ја реализираат предметни наставници
Етран Ибраим и Виктор Кравченко во тандем со одделенските наставници кои предаваат во I а,б,в, II а,б,в,г, III а,б,в и IV а,б,в,г одделение.

8.9. Изборна настава
На крајот на наставната 2021/22 година беа одржани родителски средби каде на учениците од петто до осмо одделение им беа понудени изборни
предмети кои ќе ги изучуваат во текот на учебната 2022/23 година. Беше спроведена анкета пришто учениците во согласност со нивните родители ги
избраа следните наставни предмети: Запознавање на религиите, Вештини за живеење, Истражување на родниот крај, Изборен спорт, Проекти од
техничкото образование, Програмирање и Проекти од музичката уметност.
* Изборна настава за една паралелка (Прилог бр. 7)

8.10. Дополнителна настава
(1) Дополнителна настава се организира за ученици од II – IX одделение кои покажуваат континуирано слаби резултати во учењето, а особено ако:
имаат најмалку две слаби оценки, имаат слаби резултати по одреден наставен предмет, отсуствуваат од наставата по одреден наставен предмет и по
барање на ученикот или неговиот родител, односно старател.
(2) Наставникот кој ја реализира наставата по наставниот предмет ги задолжува учениците од ставот (1) алинеја 1 и 2 за посета на дополнителна настава, а
за учениците од ставот (1) алинеи 3 и 4 дополнителна настава се организира по проценка на наставникот.
(3) Ученикот упатен на дополнителна настава во текот на еден месец посетува дополнителна настава најмногу по два наставни предмети со најмногу
четири наставни часови по наставен предмет.
(4) Доколку ученикот не ги посетува часовите по дополнителна настава добива неоправдан изостанок.
(5) За упатувањето на ученикот на дополнителна настава наставникот задолжително го известува родителот, односно старателот.
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8.11. Додатна настава
(1) Додатна настава се организира за учениците кои постигнуваат значителни резултати по одделни наставни предмети (талентирани ученици).
(2) Додатната настава за учениците од ставот (1) на овој член наставникот е должен да им ја понуди на учениците, а учениците одлучуваат дали ќе ја
посетуваат додатната настава.
(3) Основното училиштето најдоцна до 20 септември во тековната учебна година ќе истакне распоред за дополнителна и додатна настава за секој наставен
предмет на видно место во училиштето и истиот ќе го достави до Државниот просветен инспекторат.
Секој наставник во своите планирања има програма за додатна и дополнителна настава.
*НАПОМЕНА: Додатната и дополнителната настава се реализираат преку наставни часови што се утврдени со распоред на часови. Распоредот на часови се
истакнува на огласните табли во училиштето и се доставува до Државниот просветен инспекторат.

8.12. 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 применуваат 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 талент. Одговорни лица за работа со
талентирани и надарени ученици се одделенските и предметните наставници во соработка со педагошко – психоложката служба.
* Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани деца (Прилог бр. 8)

8.13. Работа со ученици со посебни образовни потреби
Наставникот изработува идивидуален образовен план (ИОП) за деца со посебни образови потреби со време на реализација од месец септември до
месец јуни во текот на една наставна година во која ќе бидат вклучени природата на проблемот со кој се соочува ученикот, целите во учењето, употребата на
стратегии и дидактички материјали. Како одговорни лица се јавуваат одделенските и предметните наставници во соработка со педагошко - психолошката
служба и со дефектологот во училиштето. Ученикот со посебни образовни потреби го вреднуваме според оваа програма, поединачно, усмено или писмено
со прилагодување на особеностите на ученикот и континуирано. Програмата треба да биде поттикнувачка и мотивирачка за учениците и да трпи промени во
зависност од напредокот на ученикот.
Цели: Вклучување на децата со ПОП во редовната настава, а со тоа поуспешно функционирање комуникација, толеранција, еднаквост можности во
социјалната средина:
•Флексибилна индивидуализирана поддршка на децата со ПОП од страна на учениците и наставниците;
•Активно учество во инклузивниот воспитно - образовен процес и практична вклученост на родителите на деца со посебни образовни потреби;
•Изработка на индивидуални образовни планови за учениците со посебни образовни потреби соодветни на способностите, потребите и подготвеноста на
секој ученик.
* Училишен инклузивен тим (Прилог бр. 9)
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9. ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ
Училиштето планира и реализира разновидни воннаставни активности во кои ги вклучува сите ученици. Овие активности ги одразуваат потребите и
интересите на учениците, a служат за поддршка на нивниот личен и социјален развој

9.1. Училишни спортски клубови
Училиштето е активно вклучено во училишниот спорт во текот на целата учебна година, чии главни цели се подигање на спорсткиот дух, дружењето со
соученичите, правилен физички развој, превенција од болести, здрав живот. Од колективните спортови во учебната 2022/23 год. опфатени се: фудбал,
футсал, кошарка за машки и одбојка за девојчиња, исто така и во индивидуалните спортови пинг понг, тенис, шах и крос. Одговорни за реализација на
училишниот спорт се наставниците по физичко образование Илија Јанковски и Златко Чубриноски. Бројот на ученици учесници во училишниот спорт секоја
година се зголемува, а во наредната година ќе бидат опфатени 25 % од учениците. На почетокот во септември ќе се изберат училишните тимови од страна на
наставниците, согласно афинитетите и желбата на учениците кон одреден спорт.
* Училишен спорт (Прилог бр. 10)

9.2. Секции и слободни ученички активности
Преку слободни ученички активности училиштето ги задоволува различните интереси и потребите на учениците, се развиваат творечките и креативни
способности, се продлабочуваат и прошируваат знаењата и се создаваат навики кај учениците за правилно и рационално користење на слободното време.
Учениците согласно нивните афинитети и интереси доброволно се вклучуваат во секциите и слободните ученички активности кои што се определени со
Годишната програма за работа на училиштето (по секој наставен предмет). Слободни ученички активности се реализираат на наставни часови предвидени со
распоредот на часови.

9.3 Општествено - хуманитарна работа / акции
Општествено – хуманитарната работа со учениците придонесува кај нив да се развива љубов и позитивен однос кон работата и чувство за одговорност
при работата. Преку активностите од ова воннаставно подрачје се создава пријатна атмосфера во училиштето, училницата и училишниот двор. Исто така, кај
учениците се развиваат навики за грижа, хигиена, уредување и чување на училишниот простор и неговата околина, се поттикнува позитивен однос кон
работата, хуманост, солидарност и позитивен однос кон другарчињата од своето училиште и надвор од него.
* Општествено - хуманитарна работа (Прилог бр.11)

9.4 Јавна и културна дејаност
Во училиштето континуирано се одбележуваат празници според претходно изработени планови и протоколи. Се реализираат пригодни приредби преку
разгласната станица, на училишната бина и во училници. Се организираат хепенинзи и базари за различни поводи. Се организираат активноти преку кои
учениците креативно се изразуваат и другаруваат. Преку оваа воннаставна активност се придонесува за создавање пријатна атмосфера во училиштето.
* Програма за јавна и културна дејност на училиштето (Прилог бр. 12);
* Едукативни информации преку разглас (Прилог бр. 13);
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10. УЧЕНИЧКО ОРГАНИЗИРАЊЕ И УЧЕСТВО
Ученички парламент
За организирано остварување на интересите на учениците во основното училиште, учениците се организираат во Заедница на паралелка и Ученички
парламент.
Ученичкиот парламент е облик на организирање на учениците на ниво на училиште, а составен е од претседателите на заедниците на паралелките.
Ученичкиот парламент се конституира на почетокот на учебната година, откако ќе се изберат претседатели на заедници на паралелки. Првото свикување на
ученичкиот парламент го врши директорот на училиштето.
Училишниот парламент го сочинуваат претседателите на училишната заедница.
Претседателот на ученичкиот парламент се избира со мнозинство гласови од вкупниот број на претставници по пат на тајно гласање. Од редот на претседателството
се бира потесно раководство кое го сочинуваат претседателот на ученичкиот парламент, а во неговата работа му помагаат заменик-претседател и секретар на
ученичкиот парламент.
Ученичкиот парламент работи на седници, кои се одржуваат најмалку еднаш во текот на месецот.
На седниците на Ученичкиот парламент без право на глас може да учествува секој ученик и претставници на наставниот кадар (директор на училиштето, педагог,
дефектолог, психолог, билиотекар), како и претставницина родителите од Советот на родители со претходно дадена согласност од претседателот на Ученичкиот
парламент.
Улогата и надлежностите на Ученичкиот парламент според членот 68, став 6 од Законот за основно образование е:
 активно учествува во застапување и промовирање на правата и интересите на учениците;
 учествува во активностите за обезбедувањеврсничка поддршка на учениците со посебни образовни потреби, во реализација на наставата ивоннаставните
активности;
 учествува во подготовката на Годишната програма за работа на училиштето;
 дава предлог активности за годишните програми за екскурзии и за воннаставни активности на училиштето;
 дава предлози за подобрување на ученичкиотстандард;
 учествува во евалуацијата на работата на училиштето;
 организира и учествува во хуманитарни активности, еколошки активности и општествено - корисна работа;
 дава идеи за правилникот за работа на заедницата на паралелките и Ученичкиот парламент;
 активно учествува во процесот на планирање на развојот на училиштето;
 го промовира ученичкиот активизам преку едукативни содржини, тркалезни маси, дискусии,дебати, истражувања;
 соработува со институциите и другите организации што работат со младите;
 промовира транспарентност пред сите ученици преку јавно информирање за своите активности;
 организира и учествува во хуманитарни активности, еколошки активности и општествено - корисна работа, културни и спортски манифестации;
 учествува во евалуацијата на работата на училиштето.
Претставниците на Ученичкиот парламент преку свои претставници учествуваат во: Советот на родители, Наставнички совет и Училишниот одбор.
Претставниците на Училишниот парламент имаат право да земат збор и даго изразат своето мислење и став, да дискутираат за проблеми и да предлагаат решенија
во насока на подобрување на севкупниот училиштен живот.
* Ученички парламент (Прилог бр. 14)

*Детска организација (Прилог бр. 15)
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Клуб на Црвен крст при ООУ „Мирче Ацев"- Скопје
Во нашето училиште активно работи Клуб на Црвен крст при ООУ „Мирче Ацев"- Скопје. Клубот го водат водат 2 наставници и во него членуваат 48 ученици од 5то до 9-то одделение.
Главни цели на овој клуб се развивање на чувства за хуманост, солидарност, сочувство, толеранција и почитување по пат на разновидни игри и работа, а со тоа и
развивање на пријателство. Задачите на клубот се: создавање, развивање и негување на хигиенски навики кај учениците, подигнување на нивото на здравствената
култура, оспособување на учениците за укажување на прва медицинска помош (во случај на несреќи), како и водење постојана грижа за здравјето преку здрава
исхрана и здрава и чиста средина за живеење.
Дел од активностите предвидени со годишната програма за работа на клубот ќе се реализираат во соработка со општинската организација на Цревен крст Карпош и
со волонтерска помош на нивните членови.
* Училишен клуб на Црвен крст (Прилог бр. 16)

Еко клуб
Еко клубот во нашето училиште го водат 2 наставнички, а членуваат 30 ученици од одделенска и предметна настава.
Главни цели на работата на овој клуб се: воведување на еколошкото образование во воспитно образовниот процес, подобрување на условите за престој и работа во
училиштето и поттикнување на учениците и вработените да размислуваат и да дејствуваат еколошки. Овие цели се реализираат преку неколку задачи: исполнување
на 7-те чекори од програмата за Еко училиште, интеграција на еколошката едукација во сите предмети во одделенска и предметна настава, изработка на еко проекти,
селекција и рециклирање и одбележување на значајни еколошки датуми.
Благодарение на успешно реазизираните еколошки активности од страна на учениците и вработените нашето училиште 12 години го има највисокиот статус од
областа на екологијата, ЕКО УЧИЛИШТЕ.

Правен клуб
Активностите кои се реализираат во Правниот клуб се под водство на предметен наставник по граѓанско образование Маја Арсовска, а во Правниот клуб
членуваат 15 ученици од VIII и IX одделение кои во текот на годината ќе реализираат едукативни работилници за ученици и други активности во рамките на
птограмата за превенција од насилство.
Целта на овие активности е едукација на младите за почитување на владеење на правото, при што секој поединец ќе ги усогласи своите однесувања во
согласност со правилата и законите воспоставени од страна на граѓанското општество. Учењето на законите преставува прифаќање на вредностите во нашето
општество, а тоа всушност ќе придонесе за намалување на појавата на малолетничко претстапништво и деликвенција.
Преку проектните активности, младите ги прошируваат знаењата од основите на етика на сообраќајот, а преку практични вежби и различни сообраќајни ситуации се
оспособуваат безбедно да се вклучуваат и да учествуваат во сообраќајот. Спортот се промовира како култура на живеење, наспроти насилството и недостојното
однесување на спортските натпревари. Учениците ги прошируваат стекнатите знаења за системот на малолетничка правда кој има превентивен карактер, актите и
документите за уредување на малолетничката правда и се запознаваат со работата на институциите за следење на малолетничката правда и малолетничкото
престапништво.
Обучени ученици под инструкции на наставникот одржуваат предавања пред учениците од 6 до 9 одделение на различни теми. Покрај тоа, учениците земаат
активно учество во низа хуманитарни активности и во изработка и поделба на флаери на различи теми (Сообраќајна култура и младите, Опасности од употреба на
петарди и други опасни пиротехнички материјали, Почиста животна средина). Со овие активности се овозможува запознавање на учениците дека насилството во
училиштето и недоличното однесување на спортските натпревари се неприфатливи и казниви. Запознавајќи ги со правилата кои важаат на спортските терени како и
правилниот начин на однесување на фановите на спортските клубови, младите луѓе ќе можат да уживаат во следење на натпреварите а со
тоа ќе можат да развиваат спортски вредности. На тој начин се придонесува правна социјализација на младината од нашето училиште која
се наоѓа во трансформациска возраст кога, како поединци за прв пат ги усогласуваат своите постапки со
општествен систем на вредности, а со цел да научат да почитуват правила за посреќно и безбедно да живеат.

41

11. ВОНУЧИЛИШНИ АКТИВНОСТИ
11.1. Екскурзии, излети, настава во природа
Ученичките екскурзии , излети и настава во природа се облици на воспитно – образовна работа преку кои учениците се запознаваат со предметите и
појавите во нивната природна средина и во нивните животни услови. Преку нив учениците ги прошируваат своите знаења, добиваат сознанија за одделни
подрачја од животот и работата на луѓето и се запознаваат со природниоте убавини и културно – историските знаменитости на поблиската и пошироката
заедница. Овие активности имаат воспитно – образовен, научно – наставен и рекреативно – забавен карактер. Активностите се реализираат надовор од
училиштето со претходно подготвен план и програма.
* Програма за ученички екскурзии (Прилог бр. 17)

11.2. Податоци за учениците од основното училиште вклучени во вонучилишни активности
Учениците во своето слободно време учествуваат вовоннаставни активности во училиштето и активности надвор од училиштето, односно вонучилишни
активности. Неопходно е учениците да ги воспитуваме за културно и корисно искористување на слободното време, така што активностите да не бидат само
средство, туку и содржина за позитвно влијание.
Имено, учениците доброволно со согласност од родителите / стрателите посетуваат активности надвор од училиштето по завршување или пред отпочнување
на редовната настава. Вклучени се ученици од прво до деветто одделение, во зависност од можностите на родителите со цел да се развива интересот,
способностите и талентот од различни области:
- уметност (музичка, ликовна, литертурна, глума);
- странски јазици;
- математичко – информатичка област;
- спорт;
- фолклор
- модерни танци и друго.
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12. НАТПРЕВАРИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ
Натпреварите се облик на активност при која еден ученик или група ученици се трудат подобро или побрзо да постигнат што подобри воспитно –
образвони резултати. Тие играат значајна улога во развојот на личноста на ученикот. Преку нив се развива и се продлабочува интерестот на учениците и се
воспоставува активен однос кон наствата, се прошируваат, продлабочуваат и збогатуваат знаењата. Ученичките натпревари влијаат на зголемување на
интересот на учениците кон слободните активности, придонесуваат да се развива натпреварувачкиот дух и меѓусебно дружење на учениците од различни
средини. Преку натпреварите, наставникот вржи правилен избор на талентираните ученици за други активности. Во месец октомври, 2021 година се
организираат училишни натпревари по наставни предмети за учениците од IV – IX одделение и преку нив се избираат учесниците за повисоките степени на
натпреварување. Натпревари за наставните предмети од повисоко ниво (општински, регионални, државни и меѓународни) се реализираат во период од
ноември, 2021 – мај, 2022 година. Во текот на учебната година учениците I – IX одделение учествуваат на ликовни и литературни конкурси организирани од
училиштето и локалната средина.

Процедурална постапка за реализација на училишни натпревари:
НАЧИН НА ИНФОРМИРАЊЕ:
Навремено истакнат План на огласна табла според кој ќе се реализираат и спроведуваат училишните натпревари.
Два дена пред одржувањето на натпреварот по предвидениот предмет следува соопштение преку разглас и со тетратка за навремена и точна информираност
на учениците.
Ранг листата се дава на одговорниот наставник.
Резултатите од спроведениот натпревар се истакнуваат на огласна табла најдоцна една седмица по одржаниот натпревар.
Усна информација за резултатите пред сите учесници во натпреварот преку соопштение.
Составување записник од реализираниот училишен натпревар.

СПРОВЕДУВАЊЕ:
Изработка на список на ученици учесници на училишниот натпревар.
Фирмирање Комисија од соодветни предметни наставници.
Комисијата изготвува тест за спроведување на училишниот натпревар.
Тестот е стандардизиран со задачи на повисоко ниво на знаење.
Определување време, место и начин на реализација на училишниот
натпревар.
Два дена пред предвидениот натпревар да следува соопштение преку
разглас.
Почитување на предвидената временска рамка од планот.
Спроведување на натпреварот во беспрекорно тивка атмосфера, со
однапред утврдена временска рамка.
Присуство на Комисијата на самиот натпревар.

АКТИВНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА НИВНО УЧЕСТВО
НА ОПШТИНСКИ, РЕПУБЛИЧКИ ИЛИ ДРЖАВНИ НАТПРЕВАРИ:

Наставникот - ментор континуирано на часовите за додатна настава го
подготвува ученикот за учество на настпревари од повисок ранг.
Наставникот - ментор да биде постојано на располагање за појаснување на
нејаснотии на подготвуваните ученици.
Се формира тим од одговорни наставници чија обврска ќе биде да ја
контролираат редовноста во извршувањето на обврските во насока на
подготовките за претстојните натпревари.
Се отвара папка по секој наставен предмет во која се забележуваат
активностите, присуството, тетратката и материјалите со кои се реализираат
подготвителните вежби. Папката е достапна за стручната служба и директорот
доколку сакаат да ја разгледаат.
Во подготовките пожелно е да се вклучи и материјал што се изучува во прва
* Ученички натпревари (Прилог бр. 18) година средно училиште.
Навремено соопштување и договор околу учеството на другите натпревари од
повисок ранг.
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13. УНАПРЕДУВАЊЕ НА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ /
ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗМОТ И МЕЃУЕТНИЧКАТА ИНТЕГРАЦИЈА
Мулти - културализам
ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје е вклучено во проектот на УСАИД за „Меѓуетничка интеграција на младите во образованието“. Целта на проектот
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.
Училипшниот СИТ - тим, по изготвување на Програмата за меѓуетничка интеграција на училиштето, изготви Акционен план за реализација на
низа мултикултурни активности во редовната настава или во воннаставните активност.
Минатата учебна година, нашето училиште заедно со партнер училиштето ООУ „Бедри Таири” реализираше онлајн заеднички активности
поддржани од добиениот грант од УСАИД / МЦГО. И оваа учебна година училиштето ќе продолжи со заеднички активности со партнер училиштето
во рамките на програмата за МИО. Наставниците во своите планирања во содржиите на редовната настава, посебно во работилниците од
Образование за животни вештини, вклучуваат теми кои го промовираат мултикултурализмот и прифаќањето на различностите. Активностите кои
ќе се одвиваат во текот на учебната 2022/23 година се поделени на самостојни активности и заеднички во партнерство со партнер училиштето од
друг наставен јазик. Активнностите може да бидат во рамките на редовната настава и/или во рамки на слободните ученички активности, проектни
активности, работилници и слично.
* Мулти - културализам (Прилог бр. 19)

44

14. ПРОЕКТИ ШТО СЕ РЕАЛИЗАРААТ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
Во текот на учебната 2022/23 година во училиштето ќе се реализираат следниве проектите:
- „Програма за антикорупциска едукација на учениците“;
- „Меѓуетничка интеграција на младите во образованието“;
- „Училиште на 21 век“;
- „Отворен ден за граѓанско образование“
- „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“
- ИКТ во наставата
- Проекти и проектни активности во рамките на Еразмус + и Е-твининг платформата за соработка на наставниците.
„Интеграција на еколошката едукација

во македонскиот образовен систем“

Со оваа Годишна програма се предвидува интеграција на еколошките содржини во редовниот воспитно – образовен процес со цел да се подобрат условите
за престој и работа во училиштето како и да се поттикнат учениците и вработените да размислуваат и да дејствуваат еколошки. На овој начин постоечките
предмети се збогатуваат со еколошки содржини и содржини за заштита на животната средина, исполнување на 7-те чекори од програмата за Еко училиште, се
изработуваат еко проекти и се врши одбележување на значајни еколошки датуми.
* Програма за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем (Прилог бр.20)
*Еко кодекс (прилог бр. 20.1)

Проекти од Еразмус + програма
Оваа учебна година планирано е во училиштето да се реализираат „Е – twining проекти“ , односно 7 проекти со училишта од Европа, поддржани од
ЕРАЗМУС + програмата. Два од овие проекти се реализираа и минатата учебна година, а ќе продолжат и во учебанат 2022 / 23 година. Овие проекти се користат за
да придонесат за запознавање на учениците со културата на различните земји, да работат на решавање на некој еколошки или општествен проблем, да
придонесат за подобрување на условите за престој во училиштето, да истражуваат. Проектите можат да бидат поддршка на постојните наставни
предмети/области или да бидат во функција на други области од интерес на учениците и заедницата.
Посебен вид воннаставни проектни активности се гостувања на училишта преку Еразмус+, збратимени училишта. Овие активности кои се реализираат во
соработка со други училишта од Европа. Истите придонесуваат за мултикултурна соработка, истражувачки активности, запознавање со културно-историското
минато, природните богатства и храната на државата.
1. Програма Erasmus+ проект „Надминување на функционалната неписменост преку ИКТ, за да се осигура социјална и професионална интеграција“
(Overcomingfunctional illiteracy through ICT, to ensure social and professional Integration). Во овој проект вклучено е нашето училиште заедно со
училишта од: Литванија, Хрватска, Турција, Грција, Романија и Италија. Главната цел на проектот OFI-ICT-PSI е биде изнаоѓање дигитални и
практични начини за спречување и надминување на функционалната неписменост. Првиот приоритет е хоризонтален, да да се поддржи
персоналот. Приоритет ќе се постигне на меѓународно, национално и локално ниво. Вториот приоритет на проектот OFI-ICT-PSI е поврзан со
училиштата, кој се состои во зајакнување на развојот на клучните компетенции. Читањето е една од основните компетенции. Без читање и без
разбирање на прочитаните текстови, учениците се изложени на ризик од неуспех во училиштето и напуштање,
додека поединците не можат да функционираат во општеството.
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2. Програма Erasmus+ проект „Секое дете е посебно″ (Every child is special). Во овој проект вклучено е нашето училиште заедно со училишта од: Романија,
Турција и Грција. Овој проект е развиен со цел да се зголеми квалитетот на образованието на учениците од ИОП преку учење и откривање на иновативни
методи што можат да ги исполнат променливите потреби и барања на нашите ученици со посебни потреби на највисоко ниво.
3. Програма Erasmus+ проект „Разновидноста е факт, инклузијата е дело″(Diversity is a fact inclusion is an act). Преку овој проект имаме за цел социјално
вклучување на ученици во нивното училиште кои имаат различно религиозно и социјално потекло. Мотивацијата на овој проект е подобрување на нивната
социјална инклузија. Така, имаме за цел да ја подигнеме свеста за различни животи воопшто. Во текот на овој процес, учениците исто така стануваат свесни за
сопствениот живот, го споделуваат со други ученици од други земји и нивното знаење, разбирање и толеранција на различни култури и традиции. Во овој
проект вклучено е нашето училиште заедно со училишта од: Литванија, Чешка, Турција, Унгаија.

4. Програма Erasmus+ проект „Заедно посилни″ (Together; Stronger). Проектот е за едукација на ученици за дефектологија со употреба на монтесори методи.
Благодарение на овој проект можно е да се објаснат и разберат личните, емоционални потреби на учениците со посебни потреби, за да можат комуницираат
со нив, да ги препознаваат, да развиваат комуникациски вештини, да станат самодоволни индивидуи, да ги развиваат своите вештини за решавање проблеми
и ги откриваат нивните чувства за емпатија. Во проектот е вклучено нашето училиште зедно со училишта од Романија, Португалија, Турција и Литванија.
5. Програма Erasmus+ проект „Дигитални училници со веб 2.0 алатки″ (Digital classrooms with web 2.0 tools). Целта на проектот е да им овозможи на
наставниците и на учениците ефективно да ги користат алатките веб 2.0 на своите часови. Благодарение на овој проект, нашите ученици ќе можат да ги
интегрираат своите дигитални способности во нивната настава. Бидејќи денешните деца се толку заинтересирани за технологијата, проект ќе им помогне да
учат додека се забавуваат многу и ова ќе ја зголеми мотивацијата и интересите на учениците на часовите. Според Европската комисија, неодамнешните
извештаи ја потенцираат зголемената важност на дигиталната компетентност. Една од активностите на овој проект е кодирање и во рамките на тековниот
акционен план за дигитално образование на Европската комисија (Европската комисија, 2018 година), една акција е специјално посветена на кодирањето. Во
проектот е вклучено нашето училиште зедно со училишта од Романија, Португалија, Турција и Италија.

6. Програма Erasmus+ проект „Дигитално културно наследство″(Digital Cultural heritage). Постојано развивачките технологии се меѓу двигателите кои
преобликуваат како размислуваме за учење-настава, како ги учиме / развиваме вештините за работа во „Деценијата што се менува во светот. Целите на овој
проект се прилагодување на образованието кон промени, имплементирање, па дури и поставување на нив во стратегиите на училиштата за да ги постигнат
своите цели во оваа дигитална ера. Во истовремено, културното наследство, развојот на социјалната емоционална интелигенција и меките вештини на
учениците се зачувани. Решавање на проблеми, критичко размислување, донесување одлуки, тимска работа, да се биде емпатичен ќе бидат истакнати и
развиени. Со подобрување на јазичните / ИТ вештини и културната свест, ќе го збогатиме нашето знаење за европските земји и да промовираме став за
отвореност, солидарност и толеранција / почит кон разлики во воспитно-педагошката работа. Полска, Португалија, Турција, Белгија, Хрватска и Република
Северна Македонија со различни јазици, култури, традициите одлучија да соработуваат за да наведат дека учениците со помалку можности треба да се учат
користејќи многу иновативни методи во наставните и воннаставните активности.
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7. Програма Erasmus+ проект „Претприемничко дете Силно општество″ (Entrepreneurial child Strong society). Пет училишта од Хрватска, Полска, Бугарија, Турција и
нашето училиште обединети за истата цел. Ние сакаме да дизајнираме и произведуваме производи за претприемништво со комбинирање на клубските
активности во нашите училишта. Претприемништвото е прикажано како една од основните вештини што секоја индивидуа треба да ја има на 21-ви век. Бидејќи
општеството се состои од индивидуи и општеството застанува на свои нозе со придонес на поединците. Една од најголемите пречки за претприемништво е
стравот од неуспех. Причината за ова е недостаток на здрава инфраструктура во претприемништвото и недостаток на потребна обука. Ако им ги обезбедиме на
нашите ученици потребните можности во претприемништво и го доживеат чувството за достигнување, можеме да го надминеме овој страв и да ги поддржиме да
станат успешни претприемачи во иднина.

Во нашето училиште веќе неколку години се реализира и интерен проект „Унапредување на средината за учење“, а преку проектните активности се
обезбедува стимулативна средина за учење и престој на учениците во училиштето.
*Унапредување на средината за учење (Прилог бр. 21)

„Програма за антикорупциска едукација на учениците“
Проектот „Антикорупциска едукација за учениците од основните училишта“ има за цел да воспостави вредносен систем, кој ќе ја измени сегашната
култура на прифаќање на корупцијата и ќе ги промовира придобивките од доброто владеење и однесување. Заменувајќи ги лошите навики и пораки со
добри, и истакнувајќи ги позитивните примери, ученикот опфатен во проектот ќе може да ја препознае корупцијата и да се заштити од оваа негативна
општествена појава.
Во согласност со насоките дадени од МОН, во училиштето ќе се реализира Програма за антикорупциска едукација на учениците. Оваа програма се
реализира во рамките на часовите на оделенска заедница и Граѓанско образование. Покрај тоа, на часовите на воннаставните активности ќе се реализираат
интерактивни работилници со учениците. Активностите ќе се реализираат со сите ученици, а поголем акцент ќе биде ставен со учениците од 8-мо и 9-то
одделение.
Преку активностите учениците ќе бидат запознаени со антикорупцијата како појава, со облиците во кои може да се појави корупцијата и со борбата
против неа. Учениците ќе бидат запознаени со одредени поими, односно преку одредени активности да разберат за корупцијата и антикорупцијата, ќе
анализираат ситуации, личности и настани поврзани со корупцијата, ќе се стават во друга ситуација и преку совладување на материјата се едуцираат да станат
активни граѓани, коишто ќе придонесат кон развојот на модерното демократско општество.
*Програма за антикорупциска едукација на учениците (Прилог бр. 22)
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Проект „Отворен ден за граѓанско образование“
Целта на ученичките активности кои ги реализираме во нашето училиште е едукација на младите за почитување на владеење на правото, при што секој
поединец ќе ги усогласи своите однесувања во согласност со правилата и законите воспоставени од страна на граѓанското општество. Учењето на законите
преставува прифаќање на вредностите во нашето општество, а тоа всушност ќе придонесе за намалување на појавата на малолетничко претстапништво и
деликвенција. Тоа е дел и од наставната програма по предметот Граѓанско образование.
Преку активноста Отворен ден за Граѓанско образование ученици од 9 одделение своите знаења ќе се обидат да ги пренесат на своите другарчиња со
презентација, вежби и дебата се со цел и тие да се запознаат со последиците од Сајбер насилството. Предвидено е предавања од страна на ученици со инструкции
на наставникот по граѓанско образование со овие активности ќе се овозможи запознавање на учениците како и да се зајакне нивната иницијатива за превземање
активности. Со тоа ученици од 9а одд. во улога на наставници ќе реализираат работилница на тема Сајбер насилство а по предавањето ќе бидат поделени и нивни
изработени флаери со препораки за нивна заштита.

ИКТ во наставата
Во нашето училиште континуирано се применува информатичко – комуникациска технологија во наставата по секој наставен предмет во одделенска и
предметна настава, со цел да се развијат специфичните ИКТ вештини кај учениците и за унапредување и осовременување наставниот процес.
Секој наставник одделно во своите тематски и процесни планирања планира ИКТ содржини кои ќе ги реализира во учебната 2021/22 година, односно во 20%
од вкупниот годишен фонд на часови е застапена примена на ИКТ во наставата.
Примената на ИКТ во наставниот процес се реализира на повеќе начини. Наставните часови се реализираат со употреба на ЛЦД проектор на кој се
прикажуваат презентации со план за наставното градиво. Достапноста на интернетот во секоја училница овозможува пребарување по клучна терминологија за сите
поими и содржини за кои учениците пројавуваат интерес. Интерактивната СМАРТ – табла им обозможува на наставниците примена на нови иновативни наставни
техники. Примената на овој тип настава овозможува збогатување на образовниот процес со мултимедијални содржини, користејќи ги алатките кои доаѓаат заедно
со специјализираниот софтвер наменет за оваа табла. Употребата на ИКТ технологијата во наставата придонесува за интересен и иновативен начин за стекнување и
продлабочување на знаењата. Учениците покажуваат поголема мотивиранос и интерес за процесот на учење кога се во допир со
ИКТ алатките.
* Програма за работа на тимот за техничка поддршка (Прилог бр. 23)
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15. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ
Секое дете може да го достигне својот максимум ако му се даде соодветна можност. Училиштето ги презема сите потребни активности за да им
овозможи на сите ученици подобри услови и можности за постигнување на солидни образовни резултати. Затоа наставниците им даваат поддршка на
сите ученици, ги третираат учениците рамномправно и правично, ги препознаваат нивните индивидуални разлики и ги земаат во предвид во својата
работа. Стручните соработници ја темелат работата врз основа на континуирана опсервација и проценка на напредокот на нивното здравје, нивните
потенцијали, силните страни, вештините и семејното опкружување. Училиштето води целосна и уредна евиденција за напредокот, постигнувањата,
редовноста и поведението на учениците, како и за нивниот социјален, емоционален и интелектуален развој. Во текот на годината, стручната служба и
наставниците прават анализи за потребите на учениците, но и за наставниците, кои ќе доведат до подобрување и унапредување на наставата. Во овој
дел се става акцент и на идентификацијата и утврдувањето на потребите на надарените ученици, како и на учениците со посебни потреби. Стручните
активи во својата програма за работа имаат планирано реализација на нагледни часови со користење на методи на активна настава и ефективни
инструменти за оценување на знаењето на учениците.

15.1. Постигнување на учениците (споредбена анализа)
Споредба на успехот во тек на неколку
последователни години
2021/2022

4.50

2020/2021

4.64

2019/2020

4.68

2018/2019

4.56

2017/2018

4,53

2016/2017

4,53

2015/2016

4.47

2014/2015

4.43

2013/2014

4.29

2012/2013

4.23

2011/2012

4.38

Учебна
година

2021/2022

2020/2021

2019/2020

Одд.

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Сите

Општ успех

4.63

4.71

4.44

4.51

4.42

4.38

4.50

Отстапување
од средниот
успех

0.1

0.06

0.19

0.02

0.09

0.16

0.11

Општ успех

4.75

4.75

4.75

4.55

4.55

4.55

4.64

Отстапување
од средниот
успех

0.015

0.060

0.170

0.040

0.040

0.085

0.010

Општ успех

4.81

4.85

4.69

4.53

4.56

4.70

4.68

Отстапување
од средниот
успех

0.189

0.234

0.075

0.093

0.060

0.080

0.06
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15.2. Професионална ориентација на учениците
Професионалната ориентација е процес на донесување на низа одлуки во текот на детството, школувањето и работата. Денес прифатено е
сознанието дека поединецот во својот животен и работен век не избира само еднаш, туку повеќепати и така е сфатена професионалната ориентација.
Училиштето има значајна улога во реализирањето на целите на образованието во современиот концепт заснован на новите теории за професионалната
ориентација, техничко – технолошките промени и на различните сфаќања на односите меѓу образованието, вработувањето и работата. Во училиштето, во
наставната и воннаставната дејност, можно е остварување на делотворни форми на професионално информирање, полезни начини на индивидуално
советување и погоден систем за следење на исходот од информирањето и советувањето. Училиштето поседува предности без кои неможе да се замисли
современиот систем на информирање, односно поседува аудиовизуелни – средства, библиотека која располага со книги поврзани со професионалното
насочување, се одржуваат работилници со учениците од 1-во до 9-то одделение на часот на одделенската заедница. Исто така, училиштето овозможува
успешно информирање на учениците од 9-то одделение и запознаат со организацијата на воспитно – образовната дејност, условите во кои се одвива
наставата и други аспекти кои се значајни за гимназиите и средните стручни училишта преку: поделба на печатени материјали, презентации, отворени
училишни денови и друго. Професионалната ориентација подразбираи превземање активности во кои ќе се стекне увид во способностите на ученикот
/ците, особините на личноста, интересите и наклонетоста. По добивањето на тие информации, може да се даде препорака или совет што е поврзана со
понатамошното професионално насочување на ученикот/ците. Овие информации се собираат по пат на интервју со ученикот, како и со примена на
различни тестови.
* Професионално насочување на учениците (Прилог бр. 24)

15.3. Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од злоупотреба и запуштање, спречување
дискриминација
Во текот на годината во училиштето ќе се реализираат превентивни програми за: спречување на насилството, промовирање на ненасилна
комуникација и развивање на другарството, обработка на теми од областа на здравјето и здравиот начин на живеење, заштита од заразни болести, и
правилна организација на слободното време. Училиштето соработува 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. Активностите во училиштето и
надвор од него се дадени во прилог број 26. Превентивните програмите ќе се реализираат преку редовната настава (одделенски час – програма за
животни вештини, изборната настава како и воннаставните активности. Стручната служба во соработка со одделенските раководители, Одделенскиот
совет и родителите изготвуваат програма за работа со ранливата група на ученици. Со програмата се планираат едукативни предавања и интерактивни
работилници со учениците и родителите на учениците. Исто така, се планираат и интерни обуки во соработка со БРО, Центарот за социјална работа и
високообразовните институции за поддршка на наставниците во планирањето и реализирањето на содржините од програмата. Целта на програмата е да
се обезбеди почитување на личноста на ученикот, развивање на позитивна социо – емоционална клима, развивање меѓусебна доверба, еднаквост и
правичност и достапност на информации за сите.
* Превентивни програми (Прилог бр. 25)
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16. ОЦЕНУВАЊЕ
16.1. Видови оценување и календар на оценување
Постигнувањата на учениците во основното училиште се оценува описно и бројчано.
Во првиот период (I – III одделение) постигањата на учениците во текот на наставната година по задолжителните и изборните предмети се оценуваат описно.
Учениците од (I – III одделение) добиваат известување за успехот со описни оценки во евидентните листови на крајот од првото тримесечие, полугодието и
третото тримесечие, а на крајот од учебната година добиваат свидетелство со описни оценки.
Во вториот период од (IV – VI) одделение постигањето на учениците во текот на учебната година по задолжителните и изборните предмети се оценува описно и
бројчано. Учениците од (IV – VI одделение) добиваат известување за успехот со описни оценки на крајот од првото тримесечие, првото полугодие и третото
тримесечие во евидентни листови, а на крајот на учебната година добиваат свидетелство со бројчани оценки и оценка за општ успех.
Во третиот период од (VII – IX одделение) постигањето на учениците во текот на учебната година по задолжителните и изборните предмети се оценуваат бројчано.
Учениците од (VII – IX одделение) на крајот од првото тримесечие, првото полугодие и третото тримесечие во евидентни листови добиваат известување за успехот
со бројчани оценки во евидентни листови, а на крајот на учебната година добиваат свидетелство со бројчани оценки и оценка за општ успех.
Секој наставник изготвува план за писмено оценување на учениците од (II – IX одделение) во своите тематски и процесни планирања, а истото го запишува во
дневникот на паралелката, имајќи ги предвид законските ограничувања (дневно најмногу едно, а седмично по две писмени работи).

16.2. Тим за следење, анализа и поддршка
Во училиштето ќе се формира училишен тим за следење и проверка на усогласеноста на оценувањето со предвидените стандарди. Училишниот тим изготвува
програма за следење и поддршка на наставниците при оценувањето и утврдува процедура за поплаки и жалби по добиени оценки.
Формативното и сумативното оценување се планираат и реализираат континуирано во текот на наставата преку редовно следење и вреднување на постигањата на
учениците, прибирање показатели за активноста и ангажирањето на учениците, како и учеството во тимската работа.

16.3. Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно – образовниот кадар
Училиштето постојано ја следи работата на наставниците преку: постигнатиот успех на учениците во наставата и на натпреварите, одржување редовна
настава, реализација на воннаставни активности, посета на часови, начин на водење на педагошка документација и учество на наставниците во работата на
стручните органи. Резултатите од ваквото следење се користат во планирањето на професионалниот развој на наставниците.
Педагошко-психолошката служба во соработка со директорот на училиштето има изработено Протокол за следење на час и Протокол за следење онлајн час.
Директорот и педагошко – психолошката служба два пати во учебната година врши посети и набљудување на наставни часови кај одделенските наставници и
предметните наставници.
Работата на наставниците – приправници во текот на приправничкиот стаж континуирано се следи од страна на нивните ментори, стручната служба и
директорот.
Континуираното следење на работата на наставниците придонесува постојано да се дава поддршка на образовните потреби на наставниот
кадар, а поддршката се остварува преку: инструктивни разговори со поединци, стручно усовршување на наставниците (интерно и екстерно)
и набавка на дополнителна стручна литература.
* Следење, анализа и поддршка (Прилог бр. 26)
* Следење на педагошка та евиденција и документација (Прилог бр. 27)

51

16.4. Самоевалуација на училиштето
Согласно член 129 од Законот за основно образование член (Службен весник на РСМ, бр. 161 од 5.8.2019 година) на секои две години училиштето врши
самоевалуација на сопствената работа и постигањата. Самоевалуацијата се спроведува според индикаторите за мерење на квалитет на работата на
училиштата, креирани од Државниот просветен инспекторат, согласно со прописите од областа на просветната инспекција.
Самоевалуацијата се спроведува во три фази:
- подготвителна фаза: определување на методи, техники и инструмент и се прибавува документацијата потребна за вршењето на самоевалуацијата;
- фаза на реализација: се врши анализа на податоците и документацијата, се добиват и се усогласуваат добиените наоди, се подготвуваат поединечни
извештаи за самоевалуација и заеднички нацрт извештај за спроведената самоевалуација;
- фаза на известување и усвојување: се обезбедува достапност на нацрт извештајот за Наставничкиот совет, Совет на рoдители, ученици, директорот на
училиштето и Училишен одбор, кои можат да достават забелешки за нацрт извештајот за спроведената самоевалуација.
Врз основа на Извештајот од извршената самоевалуација со предлог за подобрување на квалитетот на наставата, училиштето изготвува Развојна програма.

Последната самоевалуација е спроведена во период јуни - октомври, 2021 година, а наредната ќе започне во јуни 2023 година. Самоевалуацијата ја
спроведуваше Училишна комисија, која по предлог на директорот, беше формирана од Училишниот одбор. Училишната комисија беше составена од: педагог,
психолог, двајца наставници и еден родител. При изработката на самоевалуацијата, Училишната комисија имаше успешна соработка со седум тимови од
одделенски наставници, предметни наставници и стручни соработници формирани според седумте подрачја: Наставни планови и програми, Постигања на
ученици, Учење и настава, Поддршка на учениците, Училишна клима, Ресурси и Управување, раководење и креирање политика. Тимовите имаа свои
координатори, редовно се состануваа и работеа на своите подрачја. Училишната комисија и тимовите во текот на изработката на самоевалуацијата ги
побараа и ги имаа на увид сите потребни документи и евиденцијата во училиштето. Податоците кои се содржат во самоевалуацијата на училиштето се
добиваат од различни извори: главни книги, годишни и полугодишни извештаи, годишна програма за работа на училиштето, дневници на паралелки,
записници од Училишен одбор и Наставнички совети, разговори, интервјуа, анкети за учениците, наставниците и родителите, набљудување и слично. За
секое подрачје, тимовите детално ги обработуваа своите подрачје, изнесуваа слаби и јаки страни, вршеа анализа на резултатите и планираа идни активности
што ќе бидат спроведени. Училишната комисија изработи документ „Самоевалуација, 2021“, во кој се внесени и резултатите од анализата на спроведената
анкета со наставници, ученици и родители.
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17. БЕЗБЕДНОСТ ВО УЧИЛИШТЕТО

Еден од приоритетите во нашето училиште е да обезбедиме колку што е можно поголема заштита и безбедност на учениците и на вработените.
Постојат пропишани мерки за безбедност на учениците кои се однесуваат на безбедноста во самата училишна зграда, како и безбедноста во
училишниот двор за време на одморите. Училиштето располага со видео надзор за поголема безбедност на објектот.
За безбедноста на учениците се грижат и дежурни наставници пред почетокот на часовите и за време на одморите. Распоредот на дежурства на
наставниците е истакнат на видни места во наставничка канцеларија и на огласни табли во училишниот хол. Исто така, на влезната врата во училиштето
дежураат ученици од V и IX одделение.
Училиштето е снабдено со материјали за укажување на прва помош и означено катче за чување на материјалите за прва помош.
Училиштето има изработено План за заштита и спасување кој предвидува заштита, спасување и евакуација на учениците и вработените во училиштето
во случај на елементарни непогоди. Со стрелки по ѕидовите јасно се означени патеките по кои треба да се движат учениците за време на евакуација.
Училишниот тим за заштита и спасување изготвува план за движење при евакуација во случај на елементарни непогоди и организира активности
за поголема безбедност на учениците и вработените во училиштето.
*Заштита и спасување од елементарни непогоди (Прилог бр. 28)
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18. ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО
Заштитата и унапредувањето на здравјето на ученици е обврска на сите учениците и вработените во училиштето, во непосредна соработка и поддршка од
родителите, здравствената служба и пошироката заедница. Тоа влијае на унапредување на здравјето и благосостојбата на сите, при што ќе се негува здрав стил
на живеење.
* Грижа за здравјето (Прилог бр. 29)

18.1. Хигиена во училиштето
За хигиената на училиштето се грижат: техничкиот персонал, наставниците и учениците. За да се одржи високото ниво на хигиена во училиштето
континуирано се употребуваат високо квалитетни хигиенски средства за дезинфекција и уништување на микроорганизми – (бактерии, габи, вируси), еколошки
средства на база на активен хлор, средства со активна сода бикарбона и др. Во однос на начинот на одржување на хигиената во училиштето се врши:
секојдневно чистење на сите простории во училиштето, еднаш во неделата се врши темелно чистење на просториите и еднаш во месецот генерално чистење на
просториите во училиштето. Покрај тоа два пати во годината (јануари, јули) се врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација од служби во Центарот за јавно
здравје.

18.2. Систематски прегледи
Систематските прегледи за учениците се планираат и реализираат пред или по завршување на часовите, без да се попречува наставата. Во текот на
учебната година систематски прегледи се вршат за учениците од I, III, V и VII одделение, во придружба на одделенските раководители на паралелките.
Учениците од I и III одделение задолжително ги придружуваат и нивните родители. Систематски прегледи се врши во Поликлиника Ѓорче Петров.

18.3. Вакцинирање
Имунизација (вакцинација) се врши за ученици од одделенска и предметна настава. Учениците се предводени од нивните одделенски раководители.
Опфатени ученици за вакцинација и имунизација се учениците од I, II, VI, VIII и IX одделение. Имунизацијата се врши во Поликлиника Ѓорче Петров.

18.4. Стоматолошки прегледи и залевање на заби
Стоматолошките прегледи и залевање заби се врши за ученици од I до VI одделение. Исто така се планираат и четири едукативни работилници за здрави
заби за ученици од I и IV одделение. Залевањето на заби се врши во Поликлиника Ѓорче Петров, а работилниците во просториите на училиштето од страна на
здравствени работници од Здравствен дом – Скопје.

18.5. Едукација за здрава исхрана – оброк во училиштето
Училишниот тим за здрава храна прави програма за едукација на учениците за здрава храна во која се вклучени
едукативни предавања од здравствени работници и експерти од таа област кои се реализираат во воннаставните активности.
Покрај тоа, наставниците на часот на одделенската заедница обработуваат теми за здрава храна. Исто така, на редовните
часови обработуваат содржини поврзани со здравиот начин на исхрана и живеење.
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19. УЧИЛИШНА КЛИМА
Наставниот кадар е со позитивен и професионален однос кон учениците и колегите со желба за реализација на идеи. Во училиштето постои добра
организација на воспитно – образовната работа со навремен проток на информации и размена на искуства. Единството на наставничкиот колектив во
целокупниот живот и работата на училиштето е на високо ниво.

19.1. Дисциплина
За подобрување на училишната дисциплина во училиштето е донесен куќен ред. Се изработуваат правилници и кодекси за однесување на вработените,
учениците и родителите. Дисциплината во училиштето се одржува преку редовно дежурство на наставниците и учениците со утврден распоред за дежурство
(еден наставник на спрат, еден наставник на меѓуспрат, еден наставник во училишниот хол и еден наставник во подрум). Дежурните наставници водат
писмена евиденција за тековните збиднувања во наставниот ден и случувања за време на одморите. На влезот на училиштето дежурни ученици од V и IX
одделение водат тетратка за евиденција во која бележат влез и излез на надворешни лица. Училишниот чувар и обезбедувањето имаат обврска да го
одржуваат редот, дисциплината и безбедноста во училишниот двор од отворање до затворање на училиштето во текот на денот. Во текот на воспитно –
образовниот процес секој наставник посветува внимание за дисциплината на учениците преку советодавни разговор, едукативни предавања и работилници.
На видно место во училницата се истакнуваат правила за однесување кои учениците задолжително треба да ги почитуваат. За учениците кои ги прекршуваат
пропишаните правила за однесување се изрекуваат соодветни педагошки мерки согласно усвоениот „Правилник за видовите на пофалби, награди, педагошки
мерки и изостаноци на ученицте“.

19.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето
Естетскиот изглед на училиштето е значајна обврска за целокупниот работен колектив, затоа што училиштето со својата беспрекорна чистота, уредност и
ликовно естетски изглед треба позитивно да влијае на учениците. На тој начин се создава пријатна атмосфера и стимулативна средина за учење и работа.
Естетското обликување на просториите во училиштето и украсување на училниците, ходниците и училишниот двор е постојана грижа на сите ученици,
наставници и останатите вработени.
Функционалното уредување на училницата, украсувањето со слики, цвеќиња и ученички трудови е активност на секој одделенски колектив. Континуирано се
уредуваат паноата во ходниците според годишните времиња, поголемите празници и мултикултуризам, каде што се изложуваат најдобрите ученички творби.
Естетското уредување на ѕидовите во ходниците, одржувањето и обновувањето на ликовните творби е задача на ликовната секција и наставникот како
иницијатор и инструктор на учениците.
Посебно внимание се обрнува на естетското обликување на училишниот двор. Патеките до училишната зграда, парковскиот дел и спортските терени постојано
хигиенски и уредно се одржуваат од страна на техничкиот персонал. Покрај тоа уредувањето на училишниот двор се врши со непосредно учество на
учениците од цвеќарската секција (садење на насади – цвеќиња и нивно одржување).

* Естетско уредување на училиштето (Прилог бр. 30)
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19.3. Етички кодекси
Во училиштето постојат етички кодекси за: „Должности на воспитно – образовниот кадар“ (кодекс за вработени), „Правила за должностите и
однесувањето на учениците“ (кодекс за ученици), „Еко кодекс“, „Кодекс за компјутери“, „Кодекс за родители“, „Куќен ред на училиштето“, „Куќен ред
за спортски клубови“ и „Правилник за работно време“.
Во текот на месец септември, 2020 год. Наставничкиот совет донесе „Етички кодекс на професионално однесување на вработените во ООУ „Мирче
Ацев“ – Скопје“. Училишната заедница ќе изврши измена и дополнување на „Правила за должностите и однесувањето на учениците“ (кодекс за
ученици).
*Правилници за однесување на ученици, наставници и родители (Прилог бр. 31);

19.4. Односи меѓу сите структури
„Потребата од ефективна комуникација е како потребата од чист воздух. Тогаш кога ви недостасува, сфаќате колку е важна и значајна“.

Внатрешната комуникација и меѓучовечките односи меѓу сите структури во училиштето се на високо ниво. Со цел да се унапреди активното
слушање, протокот на информации и споделување на искуства во текот на годината се планираат заеднички состаноци – работилници, каде што се
предлагаат нови начини на комуницирање. Исто така се формира тим составен од сите структури ( директор, секретар, стручна служба, одговорен
наставник за одделенска настава, одговорен наставник за предметна настава и домаќин ).
За да се подобри комуникацијата помеѓу вработените, односно да се воспостават добри меѓучовечки односи, потребно е правилно да се разберат
луѓето и нивната природа. Тоа значи да се разберат и прифатат нивните потреби, интереси, верувања и очекувања од една страна, но и нивниот
карактер, нивните лични особини и ставови. Суштината на успехот и квалитетната комуникација е во тоа комуникаторите да се почувствуваат
почитуванани и важни. З
Членовите на тимовите поседувајќи ги горенаведените придобивки од тимската работа, одржуваат ефективни состаноци со конкретни предлози
мерки и заклучоци. Тимската работа овозможува унапредување на позитивната клима и култура во училиштето. За остварување на попродуктивна
соработка помеѓу наставниците во училиштето се формираат голем број тимови, работни групи и комисии. При тимската работа меѓу вработените се
зголемува взаемното почитување и доверба, зголемена комуникација, позитивно решавање на на проблемски ситуации, самокритичност и критичност.
За подигнување на квалитетот на комуникацијата, меѓусебната доверба и соработка помеѓу вработените и надворешните соработници, училиштето
планира реализација на заеднички прослави, екскурзии, посети, коктели и други активности надвор од наставниот процес.
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20. ПРОФЕСИОНАЛЕН И КАРИЕРЕН РАЗВОЈ
НА ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНИОТ КАДАР
Професионалниот развој на воспитно – образовниот кадар подразбира секојдневно професионално и лично напредување на наставникот. Тоа е долготраен,
континуиран процес што се реализира на најразлични форми на неформално образование и подразбира оспособување на наставникот со нови знаења, вештини,
способности, стратегии во соодветните области и оспособеност за примена на соодветна технологија. Сведоци сме на големиот број на промени кои се случуваат во
образованието, а наставниот кадар мора да биде во чекор со сите нив.

20.1. Детектирање на потребите и приоритетите
Од воочените состојби од самоевалуацијата, интегралните евалуациии и спроведено анкетирање на наставниците, утврдени се следниве потреби за
професионалниот развој на образовниот кадар:
- едукација на наставници за примена на веб алатки во наставата;
- интерна обука за примена на интерактивна табла во наставата;
- едукација за работа со ученици со попреченост во развојот, хиперактивни ученици, талентирани и надарени ученици;
- едукација на наставници за давање на прва помош и заштита на ученици.
За да се идентификуваат подобро потребите на наставниците и стручните соработници за понатамошно усовршување, на почетокот од учебната година се врши
увид во нивните Лични планови за професионален развој каде што се идентификувани компетенциите што би сакале да ги развиваат преку разни обуки, семинари,
конференции и лично стручно усовршување. Сознанијата од истите ќе бидат искористени за утврдување на развојните потреби на наставниот кадар на ниво на
училиште. Тимот за професионален развој изработува план за спроведување обуки според извршена анкета за потребите на наставничкиот кадар.

20.2. Активности за професионален развој
Во учебната 2022/23 година наставниците и стручните соработници ќе продолжат активно да ги следат сите обуки и семинари организирани и поддржани од
БРО, МОН и акредитирани организации. Покрај тоа, наставниците и стручните соработници континуирано се информираат и мотивираат да учествуваат на разни
вебинари и онлајн обуки.
Врз основа на личните планови за професионален развој ќе бидат утврдени приоритетни обуки кои би требало да ги посетат наставниците и стручните соработници
од училиштето и ќе се пристапи кон изнаоѓање на начини за реализација на истите.
Како дел од континуираниот професионален развој на наставниот кадар, ќе се реализираат дисеминации од обуки на кои учествувале само дел од наставниците од
училиштето.
Учеството на наставници од нашето училиште на разни конференции и конгреси овозможува одржување на чекор со актуелните промени во воспитно образовната работа. Училиштето ги поттикнува наставниците за континуирано следење на стручна литература. Наставниците меѓусебе споделуваат добри наставни
практики, што подразбира гледање примери на поучување и учење во училница. Размената на искуства и идеи меѓу наставниот кадар ќе доведе до заеднички
професионален развој на сите учесници во воспитно - образовната работа во училиштето.
Сите овие активности ќе бидат следени и заведени од страна на тимот за професионален развој.
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20.3. Личен професионален развој
Во училиштето редовно се следи работата на наставниците и секогаш се настојува да се подобри истата преку разни форми на професионален развој:
семинари, обуки, конференции, пишани рубрики или статии во стручна литература и слично. Крајот на учебната година ќе покаже колку од предвидените
активности се реализирани и што е она што треба да се направи за подобрување на компетенциите на наставниците.

20.4. Хоризонтално учење
Училишните тимови за отворени часови и стручните активи изработуваат програми во кои се застапени следните активности: комуникација, размена на
професионално искуство, отворени часови во одделенска и предметна настава, работилници според потребите на наставниците (ИКТ, оценување ...), презентации,
решавање на одредени проблеми.
* Професионален развој на наставниот кадар (Прилог бр. 32)
* Хоризонтално учење (Прилог бр. 33)
- Програма за Стручен актив за одделенските наставници
- Програма за Стручен актив за предметните наставници
- Програма за реализација на Отворени часови во одделенска настава
- Програма за реализација на Отворени часови во предметна настава
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21. СОРАБОТКА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ СО РОДИТЕЛИТЕ / СТАРАТЕЛИТЕ
21.1. Вклученост на родителите / старателите 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.
Родителите се вклучени во донесување на одлуки на ниво на паралелката и преку Советот на родители. Тие даваат идеи и предлози за реализација на
одредени активности во училиштето. Во Училишниот одбор тројца од членовите се од редот на родителите. Тие исто така даваат активен придонес во работата
на Училишниот одбор. Вклучени се во донесувањето на одлуки кои произлегуваат од програмата на Училишниот одбор.

*Програма за работа на Совет на родители (Прилог бр.34)

21.2. Вклученост на родителите / старателите во процесот на учење и воннаставните активности
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. Родителите усно и писмено континуирано се известуваат за сите
активности во училиштето, напредокот, постигањата и поведението на учениците. Семејствата добиваат информации за наставниот процес преку континуирана
соработка со Училишниот одбор, директорот, наставниот кадар, стручната служба и учениците. Преку конструктивната соработка со одделенскиот
раководител/раководителот на паралелката и стручната служба, родителите навремено се информираат за индивидуалниот напредок на нивното дете,
социјализација, адаптација и заедночки се превземаат соодветни мерки за надминување на проблемите.
За поуспешна реализација на наставниот процес, по потреба се вклучуваат и родителите споделувајќи ги своите професионални знаења и искуства.
Семејствата помагаат во прибирање и изработка на нагледни средства и помагала во процесот на учење.
Родителите земаат активно учество во организирање на хепенинзи, реализација на екскурзии (вклучени во комисии), воннаставни активности (превоз,
поддршка), во проекти, организиација на натпревари и посета на институции. За поуспешна организација на најразлични манифестации, промоции и приредби
родителите земаат активно учество во истите. Со цел да се зајакне врската родител –наставник – ученик и да се унапреди воспитната компонента во воспитно образовниот процес. Се планираат активности од проектот „Заедничка грижа за правилно насочување на учениците” .
*Програма за соработка со родителите (Прилог бр.35)
*Заедничка грижа за правилно насочување на учениците (Прилог бр. 36)
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21.3. Едукација на родителите / старателите
Едукацијата на родителите се врши преку едукативни работилници за родители. На состаноците на Советот на родителите се организираат предавања
и работилници, каде што повремено се вклучуваат и родителите како едукатори. Родителите се вклучуваат во одредени проекти кои се реализираат во
училиштето. Одделенските раководители на родителски средби по потреба организираат едукативни предавања и работилници за унапредување на
воспитната работа во родителскиот дом.
Стручната служба според својата програма за работа организира советодавно – консултативни средби и работилници со родителите, а во соработка со
ооделенските раководители по потреба врши посета на семејства.

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.
Училиштето има формирано тим за изработка на информативни списанија кои се во вид на брошури и информатори во кои ќе бидат наведени сите
потребни информации за плановите на училиштето во учебната 2022/23 година, податоци за наставниците и приемните денови, информации за
напредокот на учениците, планови за активности во училиштето и други актуелни прашања.
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22. КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И ПРОМОЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО
Комуникација со јавноста и промоција на училиштето
Меѓусебните односи на училиштето со јавноста се градат врз принципот на взаемното влијание, односно училиштето влијае врз јавноста и средината, но
прима од истата сé што е позитивно. Соработката со јавноста се насочува на можноста програмските содржини на одредени институции да послужат за
едукација и воспитно делување врз нашите ученици, но и за професионален развој на наставниот кадар. Преку комуникацијата со јавноста, нашето училиште
врши и промоција на целокупните училишни активности. Училиштето континуирано прави маркетинг преку медиумски настапи, училишната web страна,
училишните весници и училишниот билтен.

* Комуникација со јавноста и промоција на училиштето (Прилог бр.37)
* Училишен весник Бумеранг (Прилог бр. 38);

1. Локална заедница
Соработката на нашето училиште со локалната средина е од посебно значење со единствена цел училиштето што повеќе да се доближи до локалната
средина и да се афирмира како културен и образовен центар. Воспитно - образовната работа на ова програмско подрачје ја планираме со цел да се стават во
педагошка функција сите ресурси што може да ги понуди локалната средина за поуспешно остварување на програмските задачи на училиштето. Преку таа
соработка, нашето училиште влијае на подигнување на културно - образовното ниво на локалното население. Значи, односите се градат врз принципот на
взаемно влијание, односно училиштето влије врз средината, но и прима од истата се што е позитивно и корисно. Комуникацијата со локалната заедница се
остварува преку усна, пишана и електронска форма. Преку ова подрачје ги остваруваме следните задачи: искористување на стручни, културни и материјални
можности на локалната средина за подобрување на квалитетот на воспитно - образовната дејност на училиштето; Размена на знаења, мислења и искуства со
наставниот кадар и стручните служби од другите училишта од општината; Организирање прослави на празници и јубилеи, културно - уметнички, образовни,
спортски и други манифестации со другите училишта од општината и локалното население; Информирање на пошириоката јавност за работата и резултатите
што ги постигнува училиштето.
*Соработка на училиштето со локалната средина (Прилог бр. 39)

2. Институции од областа на културата
За подигнување на културното живеење и развивање љубов кон уметностите (филмска, балетска, оперска, драмска, ликовна, литературна) се
реализираат посети на институции од културата. Исто така, задолжително се планираат и се следат објавени конкурси и натпревари на кои учениците земаат
активно учество под менторство на наставниците.
*Институции од областа на културата – Кино и театар (Прилог бр.40)

3. Институции од областа на образованието
Училиштето има постојана и плодна соработка со следниве институции од областа на образованието:
•
•
•
•
•

Министерство за образование и наука (МОН);
Биро за развој на образованието (БРО);
Државен просветен инспекторат (ДПИ);
Државен испитен центар (ДИЦ);
ЕЛС – Сектор за основно образование;

•
•
•
•

Директори на општинските основни училишта;
Детски градинки (Росица и др.);
Основни и средни училишта;
Факултети (Педагошки факултет Св. Климент Охридски,
Природно – математички факултет, Филозофски
факултет при УКИМ и други);
• Агенција за спорт и млади.
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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.

4.

Невладини организации:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Спортски друштва:
•
•
•
•

6.

ФК Македонија;
Фудбалска федерација на Македонија;
КК Ѓорче Петров;
Тениски клуб „Вилсон“.

Здравствени организации:
•
•
•
•
•

7.

Црвен Крст – Карпош;
Црвен Крст на Република Северна Македонија;
Сојуз за грижа и воспитување на децата;
Отворени забавни фудбалски школи (ОЗФШ);
Федерација за рекреативен спорт;
Федераација за училишен спорт;
ПАКОМАК;
ОХО;
Go green и др.

Поликлиника Ѓорче Петров;
ЈЗУ Центар за јавно здравје;
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа;
Фонд за здравство;
ЈЗУ Завод за ментално здравје на деца и младинци „Младост”.

Медиуми:
•
•
•
•

ТВ станици: (Алфа, МТВ, Сител, МТМ, Телма);
Локални радио станици: (Радио слободна Македонија, Спортско радио 9.03 фм);
весници;
web портали.
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23. СЛЕДЕЊЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
Временска рамка (месец)

Следење

Начин на
спроведување
(ресурси)

Инструменти

Хартија, компјутер,
печатар, пенкала,
интернет

Листа на проценка

Реализација на
планираните
активности

Директор

/

Проекти кои се
реализираат во наставата
поддржани од ЕРАЗМУС+
програмата

Училишен тим за
Хартија, компјутер,
проекти во наставата печатар, пенкала

Листа на проценка

Реализација на
планираните
активности

Стручна служба

/

Реализација на
информатичко –
комуникациска
технологија во наставата

Одделениски и
предметни
наставници

Хартија, компјутер,
печатар, дневник на
паралелката,
оперативни
планови, годишни
планирања на
наставниците

Листа на проценка,
извештаи

Реализација на ЕКО
Стручна служба
часовите во наставата

/

Комуникација со јавноста
и промоција на
училиштето

Училишен тим за
Општествено –
хуманитарна работа

Активност

Носител
IX

Подрачја на промени,
приоритети и цели

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

Училишен тим за
приоритети

Хартија, компјутер, Записници, дневник на
печатар
паралелката

Очекувани
резултати

Реализација на
планираните
активности

Реализатор

X, √

Директор,
стручна служба

Потребен
буџет

/

 Инструмент за подготовка, следење и евалуација на програмите и акционите планови
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24. ЕВАЛУАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
Преку следење и евалуација на Годишната програма за работа на училиштето ги воочуваме квалитетите во работата, односно силните
страни, но и потреба од поставување нови повисоки цели за наредната учебна година. Покрај тоа, се воочуваат и слабите страни во работата
на училиштето, а потоа ќе се преземаат мерки и активности за надминување во понатамошната работа на училиштето. Во процесот на
евалуација на Годишната програма главни носители ќе бидат координаторите кои ќе применуваат повеќе индикатори односно критериуми за
успех при евалуирањето, а податоците ќе се добијат врз основа на докази.
Со евалуцијата ќе се донесе оценка/суд за процесот и неговите резултати врз основа на споредување со поставените критериуми.
Евалуацијата поврзана со планирањето, реализацијата, следењето и унапредувањето. Со правилна евалуација ќе се овозможи усовршување,
модификација и унапредување на целокупната воспитно – образовна работа на училиштето.
Евалуацијата на Годишната програма за работа на училиштето ќе ја вршат: директорот, училишните развојни тимови, стручните
соработници, наставниците, учениците, родителите, Училишниот одбор и локалната заедница.

Во текот на учебната 2022/23 година, во повеќе етапи ќе се врши евалуација на Годишната програма, а притоа ќе користат следниве
инструменти: тестови на знаења, скали на проценка, плашалници, водење интервју, протоколи за набљудување, дискусии, презентација на
извештаи и друго.
Планот на евалуацијата содржи: критериуми за успех (се определуваат за секоја задача), инструменти за евалуација, динамика и
носители на активностите. Критериумите за успех го претставуваат нивото и квалитетот на промената која сакаме да ја постигнеме, а притоа
јасно и прецизно ќе се определат начините со кои ќе се врши мерење и оценување на постигнувањата. При определување на критериумите ќе
се користат табели со внесување на податоци за приритети, резултати и индикатори на успех.

64

25. ЗАКЛУЧОК

Годишната програма на училиштето е подготвена во форма на едногодишен развоен документ во којшто се планира реализација на
целите на училиштето за една учебна година.
Годишната програма за работата на училиштето за учебната 2022/23 година е работена согласно „Правилник за формата и соодржината
на развојната и годишната програма за работа на основното училиште“ издаден од Министерството за образование и наука, а појдовни основи
при изработката се Законот за основно образование, други закони, подзаконски акти и интерни акти на училиштето .
Во програмата се разработени и конкретизирани воспитно – образовните задачи на училиштето, обезбедено е следење и информирање
за квалитетот на извршените активности и може објективно да се вреднуваат остварените резултати.
Годишната програма за работата на училиштето во учебната 2022/23 година е презентирана и разгледана во месец јули, 2022 година на
Наставнички совет. Потоа согласно законската регулатива, Годишната програма е разгледана и усвоена на седница на Училишен одбор.
Конечната верзија на Годишната програма навремено е доставена во печатена и електронска форма до основачот Општина Ѓорче Петров, а
потоа ќе биде доставена во Министерството за образование и наука и Биро за развој на образованието.

НАПОМЕНА:
Дел од активностите во Годишната програма за работа на училиштето може да претрпат извесни промени, доколку тоа го наложува состојбата
со пандемијата заради вирусот COVID 19 или заради други причини. Сите промени ќе се прават согласно дадени препораки, насоки и
задолженија од соодветните надлежни институции.
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26. КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА
РАБОТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

Комисијата за изработка на Годишната програма за работа на ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје
во учебната 2022/23 година е составена од следните членови:

 м-р Гордана Насковска – директор (раководител на Комисијата);
 Валентина Алексовска – педагог;

 Силвија Стојкоска – библиотекар;
 Јагода Арсовска – предметен наставник;
 Маја В. Ставров – одделенски наставник;
 Сара Цветкова VIII б одд. – претставник од Ученички парламент.

Исто така, при изработка на прилозите во рамки на Годишната програма учествуваа координаторите
и членовите на училишните тимови по подрачја.
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27. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА

Закон за основно образование (Службен весник на РСМ, бр. 161 од 5.8.2019 година);
Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта (Службен весник на РСМ, бр. 161 од 5.8.2019 година);
Концепција за воннаставни активности во основното образование (www.mon.edu.mk);

Правилник за формата и содржината на Развојната и Годишната програма за работа на основното училиште (www.mon.edu.mk);
Правилник за организацијата и начинот на спроведување на дополнителната и додатната настава во основните училишта (www.mon.edu.mk);
Правилник за начинот на изведување на екскурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од основните училишта
(www.mon.edu.mk);
Биро за развој на образованието, Норматив за простор, опрема и наставни средства за (I, II, II, IV, V и VI одделение) деветгодишно основно
училиште во Република Македонија, Скопје, 2008;
Педагошки завод на Македонија, Основи за програмирање на воннаставната воспитно – образовна дејност на основното училиште и на работата
на стручните работници, Скопје, 1998;
Д-р Константин Петковски и Ирена Трајковска, Прирачник за развојно планирање на училиштето, Битола, 2004;
ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје, Самоевалуација, 2021(www.mirceacev.edu.mk);

ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје, Развојна програма за работа на основното училиште ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје, општина Ѓорче Петров за период од
2021 – 2025 година (www.mirceacev.edu.mk).
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План за евалуација на акциски план 1 (Прилог бр. 1);
План за евалуација на акциски план 2 (Прилог бр. 2);
План за евалуација на акциски план 3 (Прилог бр. 3);
Распоред на часови за предметна настава (Прилог бр. 4);
Распоред на часови за одделенска настава (Прилог бр. 5);
Наставни планови за една паралелка (Прилог бр. 6);
Изборна настава за една паралелка (Прилог бр. 7);
Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани деца
(Прилог бр. 8);
Училишен инклузивен тим (Прилог бр. 9);
Училишен спорт (Прилог бр. 10);
Општествено - хуманитарна работа (Прилог бр. 11);
Програма за јавна и културна дејност на училиштето (Прилог бр. 12);
Едукативни информации преку разглас (Прилог бр. 13);
Ученички парламент (Прилог бр. 14);
Детска организација (Прилог бр. 15);
Училишен клуб на Црвен Крст (Прилог бр. 16);
Програма за ученички екскурзии (Прилог бр. 17);
Ученички натпревари (Прилог бр. 18);
Мулти - културализам (Прилог бр. 19);
Програма за интеграција на еколошката едукација во македонскиот
образовен систем (Прилог бр. 20);
Еко кодекс (Прилог бр. 20.1);
Унапредување на средината за учење (Прилог бр. 21);
Програма за антикорупциска едукација (Прилог 22);
Програма за работа на тимот за техничка поддршка (Прилог бр. 23);




























Професионално насочување на учениците (Прилог бр. 24);
Превентивни програми (Прилог бр. 25);
Следење, анализа и поддршка (Прилог бр. 26);
Следење на педагошката евиденција и документација (Прилог бр. 27);
Заштита и спасување од елементарни непогоди (Прилог бр. 28);
Грижа за здравјето (Прилог бр. 29);
Естетско уредување на училиштето (Прилог бр. 30);
Правилници за однесување на ученици, наставници и родители (Прилог бр. 31);
Професионален развој на наставниот кадар (Прилог бр. 32);
Хоризонтално учење (Прилог бр. 33)
Програма за работа на Совет на родители (Прилог бр. 34);
Програма за соработка со родителите (Прилог бр. 35);
Заедничка грижа за правилно насочување на учениците (Прилог бр. 36);
Комуникација со јавноста и промоција на училиштето (Прилог бр. 37);
Училишен весник Бумеранг (Прилог бр. 38);
Соработка на училиштето со локалната средина (Прилог бр. 39);
Институции од областа на културата (Прилог бр. 40);
Програма за наставни денови со посебни активности (Прилог бр. 41);
Програма за работа на Одделенски совет (Прилог бр. 42);
Програма за работа на Наставнички совет (прилог бр. 43);
Програма за работа на педагог (Прилог бр. 44);
Програма за работа на психолог (Прилог бр. 45);
Програма за работа на специјален едукатор и рехабилитатор (Прилог бр. 46);
Програма за работа на библиотекар (Прилог бр. 47);
Програма за работа на директор (Прилог бр. 48);
Програма за работа на органот на управување - Училишен одбор (Прилог бр. 49).
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Училишниот одбор ја разгледа и усвои
Годишната програма за работа на ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје
за учебната 2022 / 2023 година
и истата ја предлага до Советот на Општина Ѓорче Петров.

Скопје, 14.07.2022 година

в.д. Директор
м-р Гордана Насковска

Претседател на Училишен одбор

М. П.

Наташа К. Стефановиќ

