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 2019/2020 ГОДИНА

Скопје, Август 2019

Годишната програма e документ за работа на училиштето во учебната 2019/20 година. Во Годишната програма се наведени сите
активности што ќе се организираат на ниво на училиште, носителите на активностите, времето на нивната реализација и очекуваните
ефекти.
Појдовните аспекти на Годишната програма за работа на ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје се потпираат на Самоевалуацијата на
училиштето, Програмата за развој на училиштето, согледувањата на Училишниот одбор, Советот на родители, Наставничкиот совет и
опфаќа неколку развојни приоритети и стратегии.
Во изготвувањето на Годишната програма за работа на училиштето во учебната 2019/20 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.

Појдовни основи за изработка на Годишната програма за работа на
училиштето се:
Закон за основно образование (www.mon.edu.mk , www.pravo.org);
Наставни планови и програми ( www.bro.gov.mk);
Насоки за изведување на наставата во учебната 2019/20 год. од Биро
за развој на образованието;
Концепција за деветгодишно образование (www.bro.gov.mk);
Статут на училиштето ( www.mirceacev.edu.mk);
Програма за работа на училиштето од претходната учебна година (www.mirceacev.edu.mk);
Годишен извештај на училиштето од претходната учебна година (www.mirceacev.edu.mk);
Извештај од интегрална евалуација;
Извештај од Самоевалуација - (www.mirceacev.edu.mk);
Програма за развој на училиштето - (www.mirceacev.edu.mk);
Извештаи од увидите на Државниот просветен инспекторат;
Извештаи за финансиско работење на училиштето.

Директор: Ѓурѓица Баталакова
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1. ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО
Општи податоци за училиштето
Име на училиштето

ООУ„Мирче Ацев“

Адреса, општина, место

Ул. „Мечкин Камен“ бр. 26, Ѓорче Петров, Скопје

Телефон

О2 / 2041 509

Е-маил

ouma.skopje@gmail.com

Основано од

Народен фронт на скопска околија 15.11.1945

Верификација- број на актот

11-587

Година на верификација

1986

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

Година на изградба

1968

Тип на градба

Тврда

Површина на објектот

4253 м2

Површина на училшниот двор

10600 м2

Површина на спортски терени и игралишта

2294 м2

Училиштето работи во смена

Да

Начин на загревање на училиштето

Сопствено парно на течно гориво

Број на одделенија

9

Број на паралелки

31

Број на смени

2

Статус на Еко - училиште

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

Датум на добиен статус

30.11.2017
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Вкупен број на училишни згради
Училишен двор
Број на подрачни училишта
Бруто површина
Нето површина
Број на спортски терени
Број на катови
Број на училници
Број на помошни простории
Училишна библиотека со читална
Начин на загревање на училиштето

1
10456 м2
/
14709 м2
4253 м2
3
3
27
16
1
Сопствено парно со течно
гориво

 Во една училница има два PC компјутери со 10 работни станици.
 Во девет училници има по еден PC компјутер и по 10 работни
станици.
 За примена на ИКТ во наставата за учениците од одделенска
настава располагаме со 190 мали лап топ компјутери.
 Во лабораторијата за информатика има: еден сервер компјутер, 1
лап топ, 1 PC компјутер и 14 работни станици, опрема за Интернет
и мрежно поврзување, скенер , ЛЦД проектор.
 Со соодветни нагледни средства и технички помагала се
опремени: кабинетот по физика, кабинетот по хемија, кабинетот
по музичко образование, кабинетот по географија, кабинетот по
македонски јазик, лабораторијата за техничко образование и
фискултурната сала.
 Една училница за настава со продолжен престој располага со
телевизор и еден ЛЦД проектор.

 Една училница за настава со продолжен престој располага со
телевизор и ДВД плеер, лцд проектор.
 Една училница за настава со продолжен престој располага со
телевизор .
 Една училница за настава со продолжен престој располага со
телевизор и ЦД плеер , лцд проектор како награди од ПАКОМАК.
 Два PC компјутери и 2 ласерски печатачи во наставничка
канцеларија.
 Еден PC компјутер и ласерски печатач во канцеларија на
психологот.
 Еден PC компјутер , 1 ласерски печатач во канцеларија на
педагогот.
 Еден PC компјутер и ласерски печатач со скенер во
канцеларија на секретарот.

 Во канцеларијата на директорот има: еден PC компјутер и 1
ласерски печатач, опрема за видео надзор.
 Во библиотеката има: еден PC компјутер со вграден софтвер за
работно време, печатач во боја, LCD фиксен проектор и 3 бели
платна за проектирање, 2 мобилни LCD проектори
 Во медијатеката има еден телевизор, еден PC компјутер,ЛЦД
проектор и една интерактивна табла.

 Во просторијата на домаќинот: еден мал фотокопир , еден
изнајмен фотокопир со повисоки можности, лап топ,
пластификатор и блутут звучник.
 Училиштето располага со дигитални фотоапарати 7, дигитална
камера 1, клип камера 1, разгласна станица со соодветна мрежа,
појачало и 2 звучници, микрофони, телевизори и 2 ДВД плеери,
4
миксета, 4 лап топ компјутери, 2 таблети.

2. 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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3. ПЛАН НА ПРОСТОРИИ
Во училишната зграда е овозможена хоризонтална и вертикална
проодност по сите нивоа.
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Структура на училиштето
Членови на Училиштен одбор

9 ( Гоце Блажевски, Јасна Матевска, Сузана Пoповска, Соња Игнатоска, Христина Нанчовска,
Тони Зафировски, Светлана Инадеска , Валентина Николовска )

Членови на Совет на родители

31 (претставник од секое одделение)

Стручни активи
Одделенски совети
Членови на Ученичка заедница

2 (актив на наставници од одделенска настава, активи на наставници од предметна настава)
51 наставник
31 ученици

Членови на Еко-одбор

15 членови

Наставен кадар
Одд.
Број на вработени
Број на наставници
Број на стручни соработници
Административни работници
Техничка служба
Директор

вкупно
67
51
4
2
9
1

Македонци
м
ж
13
50
7
40
/
4
1
1
3
6
/
1

Етничка и полова структура на вработените лица
Албанци
Турци
Роми
други
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
4
1
3

Степен на образование на вработени
Образование
Високо образование VIII
Високо образование VII
Виша стручна подготовка
Средно образование

Број на вработени
3
46
7
11
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Старосна структура на вработени
Години
20-30
31-40
41-50
51-60
61 - пензија

Број на вработени
1
22
23
18
3

Ученици
Бр.
на
пара
лелк
и

Бр.
на
учен
ици

I

4

II

Одд.

Етничка и родова структура на учениците
Македонци

Срби
м

Роми

м

ж

92

39

49

3

62

22

36

III

4

88

45

37

IV

3

81

37

39

1

V

3

83

33

43

I-V

17

406

176

204

VI

3

67

29

34

VII

3

72

35

33

2

/

VIII

4

100

46

45

1

1

IX

4

98

49

45

VI - IX

14

337

159

157

3

I - IX

31

743

335

361
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Наставен јазик
Број на паралелки
Број на ученици
Број на наставници

1

ж

Власи

м

ж

2

/

м

ж

1

Бошњаци

Албанци

м

ж

м

/

ж

Турци
м

Други
ж

м

ж

1

/

1

1

/

1

/

1

/

1

1

1

1

/

1

/

1

/

/

1

/

1

/

1

2

/

2

1

1

1

4

1

6

1

2

3

2

3

1

3

/

1

1

1

/

1

/

1

/

2

/

1

/
/

3

/

1

1

1

/

5

2

6

6

Наставен јазикмакедонски
31
743
52

1
/

1

/

1

1

1

1

2

3

/

4

/

1

1

1

4

6

2

7

1

4

Наставен јазикалбански

Наставен јазиктурски

Наставен јазиксрпски
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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.

Мото
Ученикот во центарот на нашето внимание , покрај сите предизвици
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6. „Lessons Learned“ – Веќе научено / Стекнати искуства
Анализирајќи ја работата од изминатата учебна 2018 / 2019 година може да се заклучи дека училиштето успешно чекори и ја гради
училишната политика. Целите на нашето училиште се јасни и се фокусирани на создавање квалитетна настава и максимално постигнување на сите
ученици. Во креирање и реализирање на целите вклучени се сите релевантни субјекти (наставници, родители, ученици, Локалната самоуправа).
Реализираните цели имаат позитивно влијание за работењето на училиштето. Училиштето ги идентификува потребите за стручно усовршување на
наставниот кадар. Навремено се идентификуваат потребите од материјално - технички средства и континуирано се обезбедуваат истите.
Континуирано се интервенира и се обезбедува средства за подобрување на инфраструктурата на училиштето.
Веќе научено – стекнати искуства:

Уредувањето и осовременувањето на училишниот простор води кон простор пријатен за престој и реализирање на современа и квалитетна
настава;
Изработка на споредбени анализа за успехот и повдението на учениците, води кон континуирано следење на постигнувањата на учениците;
Изготвувањето на месечни, полугодишни и годишни извештаи е показател за континуирано следење на реализираните училишни активности и
очекуваните ефекти од нивната реализација;
Вклученоста на училиштето во проекти води кон подобри резултати и промоција на училиштето;
Соработка со родителите и стручната служба во училиштето води кон подобар успех и личен развој на учениците;
Работата на стручните активи и посетата на семинари од страна на наставниците даваат позитивни резултати во осовременување и усовршување
на наставата;
Подобрените хигиенски услови се чекор кон здраво и квалитетно живеење.
Училишен тим за изработка на годишна програма
5. Подрачја на промени, приоритети и цели

II. Стратешка цел
Од извршените анализи на Годишниот извештај за работа на
2. Подобрување на ресурсите за изведување на
училиштето во 2018/19 година, Самоевалуацијата на училиштето,
квалитетна настава
Развојниот план за работа на училиштето и препораките на
Развојни цели
Училишниот одбор констатирано е дека потребно
1. Набавка на еден 2 лцд проектор и 1 компјутер;
е да се направи промена во следните подрачја:
2. Набавка на стручна литература;
3. Набавка на нагледни средства и помагала.

I.Стратешка цел
1.Подобрување на материјално – техничките услови за учење
и работа во училиштето
Развојни цели
1. Менување на подови во три училни
2. Изведба на водоводна инсталација во кабинетот по хемија
3. Реконструкција на ел.инсталација

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 наставниот кадар.
2..Реализација на проекти преку еразмус + програмaта
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7. АКЦИСКИ ПЛАНОВИ
ЗАДАЧА

Менување на под
во три училници

АКТИВНОСТ

1.Составување на
комисија за
евиденција на
потребите;
2. Проценка на
степенот на
оштетеност

Поставување на
вентилација во
наставничките
тоалети

1. Формирање на тим

Реконструкција на
електрична
инсталација во
училиштето

1. Формирање на тим

2. Проценка на
состојбата во
тоалетите

2. Проценка на
состојбата на
инсталацијата

ВРЕМЕНСКА
РАМКА

2019/20

2019/20

2019/20

НОСИТЕЛ

НАЧИН НА
СПРОВЕДУВАЊЕ
(РЕСУРСИ)

ИНСТРУМЕНТИ

ОЧЕКУВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ

ПОТРЕБЕН
БУЏЕТ

Училишен тим

120.000, 00
ден.

Училишен тим

12.000, 00
ден.

Подобрување на
осветленоста на Училишен тим
просториите во
училиштето

80.000, 00
Ден.

Хартија,
пенкала

Записник, листа
на проценка

Извршена
проценка на
постоечката
состојба на
подовите

Комисија

Хартија

Записник,
листа на
проценка

Подобрување
на
вентилацијата

Комисија,
хаусмајтор

Хартија,
пенкала,
компјутер,
принтер

Членови на
Наставнички
совет;
Комисија

Записник,

Напомена: Поради недостаток на простор на страна 11 согласно Правилникот за изработка на ГП комплетните акциски планови се дадени во следните прилози:
Акциски план 1 - Подобрување на материјално – техничките услови за учење и работа во училиштето (прилог бр.1),
Акциски план 2 - Подобрување на ресурсите за изведување на квалитетна настава (прилог бр. 2)
Акциски план 3 - Унапредување и осовременување на воспитно – образовниот процес (прилог бр. 3)
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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

Записници, листи
за проценка,
деловодна книга,
извод

КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ

ИНСТРУМЕНТ И ЗА
ПРОЦЕНКА

2019 / 20

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

ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ СТРАТЕШКА ЦЕЛ бр.3

Формирани комисии,
извршенааализа,
набавни наставни
помагала

КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ

Записник, листи со
потребни нагледни
средства и
записник
помагала,
прибрани понуди
ИНСТРУМЕНТ И ЗА
ПРОЦЕНКА

2019 / 20

ДИНАМИКА НА
РЕАЛИЗАЦИЈА

Вработени во училишто,
педагошка служба,
директор, 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

2019 / 20

Тим, стручна служба,
наставници,
директор

Напомена: Поради недостаток на простор на страна 12 согласно Правилникот за изработка на ГП комплетните планови за евалуација
се дадени во следните прилози:
План за евалуација на акциски план 1 - (прилог бр.4), План за евалуација на акциски план 2 - (прилог бр. 5), План за евалуација на
12
акциски план 3 - (прилог бр. 6)

8. КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО
ВО УЧЕБНАТА 2019 / 20 ГОДИНА
Согласно Календарот за органиозација и работа на основните училишта во учебната 2018 / 19 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 154 од 29.07.2019 и бр.161 од 05.08.2019) во ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје наставната година започнува на 02.09.2019 година, а завршува
на 10.06.2020 година. Во текот на наставната година ќе се реализираат вкупно 181 наставни денови.
Во текот на учебната 2019 / 20 година учениците ќе користат зимски одмор (од 01.01.2019 год. до 20.01.2020 год.) и летен одмор (од
11.06.2020 год. до 31.08.2020 год.).
2019 год.
Работни денови

ПРВО ПОЛУГОДИЕ

септември

понеделник

2

9

16

октомври
23

30

7

ноември

14

21

28

4

11

декември
18

Вк.

25

2

9

16

23

30

16

10

17

24

31

18

вторник

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

среда

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

16

четврток

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

17

петок

6

13

20

27

4

11

18

25

8

15

22

29

6

13

20

27

16

Вкупно денови

20

1

21

21

2020 год.
Работни денови

22

83

ВТОРО ПОЛУГОДИЕ
јануари

понеделник

февруари

март

април

мај

јуни

Вк.

27

3

10

18

24

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

18

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

21

10

21

вторник

21

28

4

11

18

25

3

10

17

24

среда

22

29

5

12

19

26

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

четврток

23

30

6

13

20

27

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

20

24

31

21

28

6

13

20

27

3

10

17

24

8

15

22

29

5

17

петок
Вкупно денови

НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ:
•За сите граѓани на РМ:

9

7

14

20

22

20

1

19

7

•За граѓаните од православна вероисповест :
8 Септември - Ден на независноста
понеделник
(09.09.2019 неработен)
вторник
19 Јануари - Богојавление / Водици (сабота)
11 Октомври - Ден на народното востание
26 Април - Велики Петок, петок пред Велигден среда
23 Октомври -Ден на Македонската Револуционерна Борба
четврток
8 Декември - „Св. Климент Охридски“ (09.12.2019 неработен) 5 јуни - Духовден
20 Април - Втор ден Велигден
петок
1 Мај - Ден на трудот
ВКУПНО
24 Мај -„Св. Кирил и Методиј“ (25.05.2020 неработен)
НАСТАВНИ ДЕНОВИ СО ПОСЕБНА ПРОГРАМА:
•За сите граѓани на РМ:
21 - ви Март – Ден на еколошка акција на младите во
Република Северна Македонија
Ученички екскурзии
8 Мај- Ден на училиштето

97

35
39
37

37
33
180

13

9. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Основна задача на ООУ „Мирче Ацев“ е организација на воспитно – образовната дејност во согласност со Законот за основно образование.
Во учебната 2019/20 година наставата во нашето училиште ќе се организира според наставниот план и програма за деветгодишно основно образование.
Вид на настава

Во нашето училиште ќе бидат организирани следните видови на настава:
Настава по задолжителни наставни предмети;
Настава по изборни наставни предмети;
Дополнителна настава;
Додатна настава;
Настава со продолжен престој;
Слободни ученички активности;
Интеграција на еколошката едукација;
Примена на ИКТ во наставата;
Работа со деца со посебни образовни потреби;
Работа со надарени и талентирани деца.
Организација на задолжителната настава
Наставата се реализира преку наставни часови. Секој наставен час е во времетраење од 40 минути. Редоследот на наставните часови по предмети и паралелки се урвдува со
распоред на часови (посебно за предметна настава, посебно за одделенска настава). Распоредот на наставните часови се истакнува на огласната табла во училиштето.
Во училиштето се организира настава во две смени. Во едната смена се организира настава за учениците од I до V одделение образование, а во другата смена за учениците од VI
до IX одделение. Менувањето на смените се врши на секои две седмици. Првата смена започнува во 8:00 часот, а за втората смена во 13:00 часот (предметна настава) и 13:30 часот
(одделенска настава). За учениците кои посетуваат настава со продолжен престој се организира згрижување и настава во текот на целиот работен ден (од 07:00 до 17:00 часот).
Распоред на наставниците по паралелки, предмети и часови (прилог бр. 7)
Задолжителната настава ќе се изведува за сите ученици од I до IX одделение по наставни предмети предвидени со Наставниот план за деветгодишно основно образование за
учебната 2019 / 20 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, Работа со компјутери и основи на програмирање, Општество, Природни науки и техника, 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.
Врз основа на наставните планови одобрени од Министерот за образование и наука, во учебната 2019/20 година, училиштето ќе применува соодветни наставни планови и
програми. Секој наставен план се однесува за една паралелка на соодветното одделение.
Наставни планови за една паралелка (прилог бр. 8)

Изборна настава
На крајот на наставната 2018/19 година беа одржани родителски средби каде на учениците им беа понудени изборни предмети кои ќе ги изучуваат во текот на учебната 2019/20
година. Беше спроведена анкета пришто учениците во согласност со нивните родители ги избраа следните наставни предмети: Класична култура во европската цивилизација, Нашата
татковина , Вештини за живеење, Училишен спорт, Проекти од информатика и Програмирање.
Изборна настава за една паралелка (прилог бр. 9)

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;
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.
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.
Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани деца
Секое дете низ наставата има право да напредува толку колку што му овозможуваат неговите потенцијали. Потребно е да се 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. 10)
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Индивидуализирани програми за деца 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;
•Зголемено и активно учество во инклузивниот и образовниот процес и практична вклученост на родителите на деца со посебни образовни потреби;
•Изработка на индивидуални образовни планови соодветни на способностите, потребите и подготвеноста на секој ученик.
Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни потреби (прилог бр. 11)
Настава со продолжен престој
Училиштето организира продолжен престој за ученици од иста паралелка (I б,в,г, II б,в, III б,в,г одделение). Во наставата со продолжен престој учениците се вклучуваат
по барање на родителот / старателот.
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.

Проекти кои се реализираат во наставата
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, изработка на еко
проекти и одбележување на значајни еколошки датуми.
Проект „Заедничка грижа за правилно насочување на учениците” е проект кој се реализиа во соработка со МОН со цел да се зајакне врската родител – наставник –
ученик и да се унапреди воспитната компонента во воспитно образовниот процес.
Во наставата од прво до петто одделение се реализира интерен проект „УЧИМЕ, ПАТУВАМЕ, СЕ ДРУЖИМЕ”, затоа што децата најубаво учат низ игра и дружење со
своите врсници, а стекнатите знаења со таквиот начин на учење остануваат трајни. Со овој проект учениците: го развиваат истражувачкиот дух и љубопитноста;се
оспособуват да користат различни извори на знаење, ги прошируваат стекнатите знаења; стекнуваат самодоверба и се осамостојуваат преку излегување од рамките
на домот и училиштето, стекнуваат знаења за општеството во кое живееме, општественото уредување и начинот на работа на луѓето во одредени институции, се
запознаваат со убавините и историското минато на нашата татковина, стекнуваат знаења за традицијата и обичаите на својата заедница и другите етнички заедници,
развиваат позитивни особини и чувство за припадност кон татковината.
Исто така, во училиштето 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.
Во училиштето се спроведуваат следниве проекти поддржани од ЕРАЗМУС +: „Attractive school – happy students – better live“, „Storytelling for Cultural and Language
Development“, „Е – twining проекти“ (12 on – line проекти со други држави) и Our scientific journey .
*Проекти кои се реализираат во наставата (прилог бр. 12)
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Употреба на ИКТ во наставата

ОЦЕНУВАЊЕ

Нашето училиште редовно се применува ИКТ во наставата по секој наставен предмет во одделенска и предметна настава со цел да се развијат
специфичните ИКТ вештини кај учениците и да се подобри квалитетот во наставата. Секој наставник одделно во своите тематски и процесни планирања
планира ИКТ содржини кои ќе ги реализира во учебната 2019/20 година.

*Употреба на ИКТ во наставата (прилог бр. 13)

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 задложителните 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 и третото
тримесечие во евидентни листови, бројчани оценки во евидентни листови на крајот од првото полугодие, 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) 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).
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.
Секој наставник континуирано во текот на годината врши формативно и сумативно оценување на постигањата на учениците.
Следење, анализа и поддршка (прилог бр.14)
Самоевалуација на училиштето
Самоевалуација на училиштето ќе се реализира во текот на месец август и септември 2019 година. Таа ќе биде спроведена според индикаторите за
мерење на квалитет на работата на училиштата, креирани од Државен просветен инспекторат.
Со самоевалуацијата ќе раководи училишен тим составен од директор, педагог, дефектолог, еден наставник и еден родител. Реализатори на
самоевалуацијата ќе бидат седум тимови на наставници од одделенска и предметна настава кои ќе работат на следниве подрачја: Наставни планови и
програми, Постигања на ученици, Учење и настава, Поддршка на учениците, Училишна клима, Ресурси и Управување, раководење и креирање
политика.
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Училиштен спорт
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 2019/20 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.15)
Секции и слободни ученички активности

Преку училишните секции и слободни ученички активности училиштето ги задоволува различните интереси и потребите на учениците, ги развива творечките и
креативни способности, ги продлабочува и проширува знаењата на учениците. 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).
Ученички натпревари
Во текот на учебната година 2019/20 година ќе бидат организирани ученички натпревари. Во месец септември/октомври се организираат училишни
натпревари по наставни предмети за учениците од IV – IX одделение и преку нив се избираат, главно, учесниците за повисоките степени на натпреварување.
Процедуралната постапка за реализација на ученички натпревари подетално е објаснета во прилог бр...Натпревари за наставните предмети од повисоко ниво
(општински, регионални, државни и меѓународни) се реализираат во период од ноември, 2019 – мај, 2020 година. Во текот на учебната година учениците I – IX
одделение учествуваат на ликовни и литературни конкурси организирани од училиштето и локалната средина.
Ученички натпревари (прилог бр. 16)
Општествено - хуманитарна работа
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.17)
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Секое дете може да го достигне својот максимум ако му се даде соодветна можност. Затоа наставниците им даваат поддршка на сите ученици, ги
третираат ученицицте 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.
Поддршка на учениците (прилог бр. 18)
Постигнување на учениците (споредбена анализа)
*Постигнување на учениците - споредбена анализа (прилог бр. 18.1)

Превентивни програми
Во текот на годината во училиштето ќе се реализираат превентивни програми за: спречување на насилството, правна социјализација, болести на
зависност, асоцијално однесување и соработка со установи за безбедност и социјална грижа. Целта на превентивните програми е да се намали
појавата на малолетничко претстапништво, деликвенција и асоцијално однесување, навремена заштита на учениците од болестите на зависност и
стручна помош од надлежни институции за подобрување на социо – емоциналната состојба на учениците. Активностите во училиштето и надвор од
него се дадени во прилог бр. 19.
*Превентивни програми (прилог бр. 19)
Безбедност во училиштето
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. Училиштето располага со видео надзор за поголема безбедност на објектот.
*Безбедност во училиштето - Заштита и спасување од елементарни непогоди (прилог бр. 20)
Позитивна социо – емоционална клима
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
меѓусебна доверба, еднаквост и правичност и достапност на информации за сите.
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13. 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. 21)

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.
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.
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.

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.
Едукација за здрава храна
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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14. УЧИЛИШНА КЛИМА И ОДНОСИ ВО УЧИЛИШТЕТО
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.
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 IV, V, XIII 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“.
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).
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“,
„Правилник за работно време“.
Во текот на месец ноември Училишната заедница ќе изврши измена и дополнување на „Правила за должностите и однесувањето на учениците“ (кодекс за ученици).

Мулти - културализам (прилог бр. 22)
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Мулти - културализам
Целта на проектот „Меѓуетничка интеграција во образованието“ е да се подигне свеста за меѓуетничка интеграција и толеранција кај учениците,
наставниците и локалната заедница. Преку проектните акивности се поттикнува почитување на различните од себе независно од етничката
припадност, јазикот, полот и вероисповеста, развивање на сопствената култура и прифаќање вредности на другите култури. Гостувањата,
меѓусебните посети и заедничките активности кои ќе се спроведат во рамките на соработката ќе овозможат запознавање на учениците и
наставниците со културните вредности, обичаи и практики на другите етнички групи, надминување на стереотипните размислувања и предрасудите,
прифаќање и почитување на етничките разлики.

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.
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.

Мулти - културализам (прилог бр. 22)
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15. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИОТ КАДАР
Професионалниот развој на воспитно – образовниот кадар подразбира секојдневно професионално и лично напредување на наставникот.Тоа е долготраен,
континуиран процес кој започнува на почетокот на оваа професија и трае до крајот на целиот живот, процес кој се реализира на најразлични начини и
подразбира оспособување на наставникот со нови знаења, вештини, способности, стратегии во соодветните области и оспособеност за примена на соодветна
технологија.
Детектирање на потребите и приоритетите
Од детектираните состојби од самоевалуацијата, интегралните евалуациии и спроведено анкетирање на наставниците, се утврдени следниве потреби за
професионалниот развој на образовниот кадар: едукација на наставници за работа со ученици за посебни образовни потреби (ученици со попреченост во
развојот, хиперактивни ученици, талентирани и надарени ученици), обука на одделенски наставници за работа според концептот на Отворени забавни
фудбалски школи, едукација на наставници за давање на прва помош и заштита на ученици, тимска работа и комуникација, интерна обука за примена на
биологија, хемија и физика во новите наставни програми за Природни науки од I до III одделение.
Изборот на наставници за следење на обуки се врши врз основа на изработена процедура.
Детектирање на потребите и приоритетите (прилог бр. 23)
Активности за професионален развој
Истакнување на сопствените цели и селектирање на активностите кои ќе овозможат реализација на поставените цели.
Подразбира гледање на примери на поучување и учење во училница, читање стручна литература, студии на случај. Училиштето ги мотивира наставниците за
посетување семинари и обуки за стекнување сертификати. Училиштето поттикнува поголем број наставници да бидат учесници на конференции, конгреси со
свои трудови, пишување на статии во стручна литература.
Личен професионален развој
Водејќи се од развојниот план на училиштето планирана е организација на интерни обуки и работилници според потребата на наставниците. Наставниците кои
земаат учество на обуки организирани од Биро за развој на образованието (БРО), Министерство за образование и наука (МОН), акредитирани организации
вршат десиминација во училиштето на останатите наставници.
Тимот за професионален развој изработува план за спроведување обуки според извршена анкета за потребите на наставничкиот кадар.
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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.
*Хоризонтално учење (прилог бр. 24)

Тимска работа и училишна клима

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.
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.
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16. ВКЛУЧЕНОСТ НА СЕМЕЈСТАВАТА ВО УЧИЛИШТЕТО
Присуството на родителите во училиштето треба да се сфати како грижа за детето и како респект кон наставничката професија. Ако соработката со родителите е
поголема, тогаш проблемите со учениците се помали.
Во животот и работата на училиштето
Родителите се активно вклучени во животот и работата во училиштето преку најразлични форми на организиација. Советот на родитетли на училиштето се формира
од родителите на учениците за организирано остварување на интересите на учениците во основното училиште. Во Советот на родители има по еден претставник од
секоја паралелка кој што го избираат родителите на родителски состанок на паралелката. Советот на родители ги извршува следните активности: дава мислење за
предлог програмата за развој на основното училиште, расправа за извештајот за работа на училиштето, предлага програми за подобрување на стандардите за
наставата, дава согласност на предлозите на директорот за воведување на повисоки стандарди, избира претставници во Училишниот одбор на основното училиште и
врши други работи утврдени со Статутот на училиштето. Советот на родители изготвува програма и преку нејзината реализација се овозможува родителите да
учествуваат во донесување решенија и одлуки во интерес на сите субјекти во училиштето.
Во текот на годината се организираат општи родителиски средби (пет во годината), отворени денови (четири во годината) и приемни денови (еднаш во неделата со
истакнат распоред на огласната табла), индивидуални и групни родителиски средби за информирање на родителите за сите активности во училиштето, напредокот,
постигањата и поведението на учениците.
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.
Во процесот на учење
Семејствата добиваат информации за наставниот процес преку континуирана сорабптка со Училишниот одбор, директорот, наставниот кадар, стручната служба и
учениците. 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
Во активностите на училиштето
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.
Во донесување на одлуки
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.25)
Едукација на родители
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
(Проект - Зајакнување на семејствата). 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.
Изработка на брошура за родители
Советот на родители заедно со тимот во училиштето според својата програма е вклучен во изработката на Брошура за родители. Советот на родители ги предвидува
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потребните финансиски средства, а брошурата се печати во текот на месец септември.

17. 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.26)

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.
*Локална заедница (прилог бр. 27)

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 (прилог бр.28)

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

5.

Спортски друштва:
• ФК Македонија;
• Фудбалска федерација на Македонија;
• КК Ѓорче Петров;
• Тениски клуб „Вилсон“.

6.

Здравствени организации:
• 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”.

7.

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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ПРИЛОЗИ
 Акциски план 1 - Подобрување на материјално – техничките услови за учење и
работа во училиштето (прилог бр.1);
 Акциски план 2 - Подобрување на ресурсите за изведување на квалитетна
настава (прилог бр. 2);
 Акциски план 3 - Унапредување и осовременување на воспитно –
образовниот процес (прилог бр. 3);
 План за евалуација на акциски план 1 - (прилог бр.4);
 План за евалуација на акциски план 2 - (прилог бр. 5);
 План за евалуација на акциски план 3 - (прилог бр. 6);
 Распоред на наставниците по паралелки, предмети и часови (прилог бр. 7);
 Наставни планови за една паралелка (прилог бр. 8);
 Изборна настава за една паралелка (прилог бр. 9);
 Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани деца
(прилог бр. 10);
 Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни потреби (прилог
бр. 11);
 Проекти кои се реализираат во наставата (прилог бр. 12);
 Употреба на ИКТ во наставата (прилог бр. 13);
 Тим за следење, анализа и поддршка (прилог бр. 14);
 Училишен спорт (прилог бр.15);
 Ученички натпревари (прилог бр. 16);
 Општествено - хуманитарна работа (прилог бр.17);
 Поддршка на учениците (прилог бр. 18);
 Постигнување на учениците - споредбена анализа (прилог бр. 18.1)
 Превентивни програми (прилог бр. 19);
 Правна социјализација (прилог бр. 19.1);
 Програма за антикорупциска едукација (прилог 19.2);
 Заштита и спасување од елементарни непогоди (прилог бр. 20);
 Грижа за здравјето (прилог бр. 21);
 Мулти - културализам (прилог бр. 22);
 Детектирање на потребите и приоритетите (прилог бр. 23);
 Хоризонтално учење (прилог бр. 24);
 Програма за работа на Совет на родители (прилог бр.25);
 Комуникација со јавноста и промоција на училиштето (прилог бр. 26);

























Соработка со локална самоуправа (прилог бр.27)
Институции од областа на културата (прилог бр.28)
Училишен весник Бумеранг (прилог бр.28.1)
Програма за ученички ескурзии (прилог бр.29)
Училишна заедница (прилог број.30)
Програма за јавна и културна дејност на училиштето (прилог бр. 31);
Програма за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен
систем (прилог бр. 32);
Еко кодекс (прилог бр. 32.1);
Распоред на часови (прилог бр. 33);
Правилници за однесување на ученици, наставници и родители (прилог бр.
34);
Едукативни информации по разглас (прилог бр. 35);
Подмладок на Црвен Крст (прилог бр. 36);
Детска организација (прилог бр. 37);
Програма за работа на тимот за техничка подршка (прилог бр. 38);
Педагошка евиденција и документација(прилог бр. 39);
Тим за унапредување на воспитно образовна работа (прилог бр. 40);
Програма за наставни денови со посебни активности (прилог бр. 41)
Програма за работа на Наставнички совет (прилог бр. 42);
Програма за работа на библиотекар (прилог бр. 43);
Програма за работа на психолог (прилог бр. 44);
Програма за работа на педагог (прилог бр. 45);
Програма за работа на дефектологот (прилог бр.46)
Програма за работа на раководниот орган – директор (прилог бр. 47);

 Орган на управување (прилог бр.48)
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Временска рамка (месец)

Следење

Проекти кои се
реализираат во
наставата
поддржани од
ЕРАЗМУС+
програмата

Училишен тим
за проекти во
наставата

Хартија,
компјутер,
печатар,
пенкала

Листа на
проценка

Реализацијана
планираните
активности

Стручна
служба

√

/

Одделениски
и предметни
наставници

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

Листа на
проценка,
извештаи

Реализацијана
ЕКО часовите
во наставата

Стручна
служба

√

/

Училишен тим
за
Општествено –
уманитарна
работа

Хартија,
компјутер,
печатар

Записници,
дневник на
паралелката

Реализацијана
планираните
активности

Директор,
стручна
служба

√

/

Интеграција на
еколошката
едукација во
наставата

Комуникација
со јавноста и
промоција на
училиштето

август

/

јули

√

јуни

Директор

мај

Реализацијана
планираните
активности

април

Листа на
проценка

март

Училишен тим
за приоритети

Хартија,
компјутер,
печатар,
пенкала,
интернет

февруар
и

Подрачја на
промени,
приоритети и
цели

јануари

Очекувани
резултати

декемвр
и

Инструменти

ноември

Начин на
спроведување
(ресурси)

септемвр
и
октомвр
и

Носител

Активност

X
√

Потребен
буџет
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Училишниот одбор ја предлага оваа Годишна програма на усвојување
до Советот на Општина Ѓорче Петров.

Тим кои учествувал во изработката на Годишната програма:
 Ѓурѓица Баталакова– директор;
 Валентина Алексовска – педагог;
 Розалинка Симоновска – психолог;
 Дејан Гацевски – предметен наставник;
 Координатори и членови на подрачја.

Скопје, Август 2019

Претседател на Училишен одбор
Гоце Блажески

Директор
Ѓурѓица Баталакова
М.П.
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