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Вовед
Пред почетокот на секоја учебна година согласно законската обврска ООУ
Гоце Делчев, Василево, општина Василево изготвува Годишна програма за
работа на училиштето. Програмата се изготвува тимски и претставува
најзначаен документ со кој се јасно одедени и конкретизирани активностите на
сите субјекти кои се директно и индиректно вклучено во наставата како и во
воннаставнита активности. Основната цел на Годишната програма за работа е
да е подобри реализацијата на воспитно-образовната работа, следејќи ги
уптствата од надлечните институции
Појдовни основи при изготвување на Годишната програма на ООУ ,,Гоце Делчев,,
- Василево се следниве:


Законот за основно образование, Закон за работни односи, Закон за јавни
набавки, Закон за организација и работа на органите на државната управа и
други закони.



Подзаконски и интерни акти (Статут, етички кодекс, деловници за работа на
органите итн.), правилници (Правилник за работа на комисии, правилник за
дежурства на наставници, правилник за работно време итн.)



Наставните планови и програми



Концепција за деветгодишно образование



Статут на училиштето



Програма за развој на училиштето



Програмата за работа на училиштето од претходната година



Извештаи (Годишен извештај на училиштето од претходната учебна година,
извештаи од интегрална евалвација, од самоевалвација, програма за развој,
извештај од екстерно оценување, извештаи за финасиското работење на
училиштето, записници).

1.Општи податоци за основното училиште
1.1.Табела со општи податоци
Податоци
Име на основното училиште
Адреса, место, општина
Телефон
Факс
Веб-страница
Е-маил
Основано од..
Верификација-број на актот
Година на изградба

Гоце Делчев
бр., Василево ,општина Василево
034/354-039
034/354-039
oougd_vasilevo@yahoo.com
Општината
11-7011/2 од 1986
1957 стар крак и 1966 е изграден новиот
крак

Тип на градба
Внатрешна површина на училиштето
(m2)
Училиштен двор (m2)
Површина на спортски терени и
игралишта
Начин на загревање на училиштето
Училиштето работи во смени
Број на паралелки
Број на комбинирани паралелки
Јазик/јазици на кој/кои се реализира
наставата во училиштето
Во основното училиште има
паралелки за ученици со посебни
образовни потреби
Во основното училиште има
паралелки од музичко училиште
Во основното училиште има ресурсен
центар

тврда
895,8 м2
5 690 м2
800 м2
Топловодно греење
во две смени

29
/
Македонски јазик

/
/
/

Други податоци карактеристични за
основното училиште

ПУ Ангелци
Податоци
Име на основното училиште
Адреса, место, општина
Телефон
Факс
Веб-страница
Е-маил
Основано од..
Верификација-број на актот
Година на изградба
Тип на градба
Внатрешна површина на училиштето (m2)
Училиштен двор (m2)
Површина на спортски терени и
игралишта
Начин на загревање на училиштето
Училиштето работи во смени
Број на паралелки
Број на комбинирани паралелки
Јазик/јазици на кој/кои се реализира
наставата во училиштето
Други податоци карактеристични за
основното училиште

Гоце Делчев С.Ангелци,општина Василево
/
/
oougdvasilevo.edu.mk
oougd_vasilevo@yahoo.com
Општиата
11-7011/2
1946
тврда
483 м2
3221 м2
топловодно греење
Да ,во две смени

10
/
Македонски и турски наставен јазик

ПУ Дукатино
Податоци
Име на основното училиште
Адреса, место, општина
Телефон
Факс
Веб-страница
Е-маил
Основано од..
Верификација-број на актот
Година на изградба
Тип на градба
Внатрешна површина на училиштето
(m2)
Училиштен двор (m2)
Површина на спортски терени и
игралишта
Начин на загревање на училиштето
Училиштето работи во смени
Број на паралелки
Број на комбинирани паралелки
Јазик/јазици на кој/кои се реализира
наставата во училиштето

Гоце Делчев
С.Дукатино,општина Василево

oougd_vasilevo@yahoo.com
Општината
11-7011/2
1939
тврда
160 м2
974 м2
топловодно греење
Една смена

2
2
Македонски јазик

ПУ Радичево
Податоци
Име на основното училиште
Адреса, место, општина
Телефон
Факс
Веб-страница
Е-маил
Основано од..
Верификација-број на актот
Година на изградба
Тип на градба
Внатрешна површина на училиштето
(m2)
Училиштен двор (m2)
Површина на спортски терени и
игралишта
Начин на загревање на училиштето
Училиштето работи во смени
Број на паралелки
Број на комбинирани паралелки
Јазик/јазици на кој/кои се реализира
наставата во училиштето

Гоце Делчев
С.Радичево, општина Василево

oougd_vasilevo@yahoo.com
Општината
11-7011/2
1990
тврда
359 м2
482 м2
Топловодно греење
во една смена

3
2
Македонски јазик

ПУ Владевци
Податоци
Име на основното училиште
Адреса, место, општина
Телефон
Факс
Веб-страница
Е-маил
Основано од..
Верификација-број на актот
Година на изградба
Тип на градба
Внатрешна површина на училиштето
(m2)
Училиштен двор (m2)
Површина на спортски терени и
игралишта
Начин на загревање на училиштето
Училиштето работи во смени
Број на паралелки
Број на комбинирани паралелки
Јазик/јазици на кој/кои се реализира
наставата во училиштето

Гоце Делчев
С.Владевци ,општина Василево

oougd_vasilevo@yahoo.com
Општината
11-7011/2
1952
тврда
135 м2
3545 м2
м2
Топловодно греење
во една смени

3
2
Македонски јазик

ПУ Сушево
Податоци
Име на основното училиште
Адреса, место, општина
Телефон
Факс
Веб-страница
Е-маил
Основано од..
Верификација-број на актот
Година на изградба
Тип на градба
Внатрешна површина на училиштето
(m2)
Училиштен двор (m2)
Површина на спортски терени и
игралишта
Начин на загревање на училиштето
Училиштето работи во смени
Број на паралелки

Гоце Делчев
С.Сушево ,општина Василево

oougd_vasilevo@yahoo.com
Општината
11-7011/2
1946
тврда
126 м2
5911м2
м2
Топловодно греење
во една смени

3

Број на комбинирани паралелки
Јазик/јазици на кој/кои се реализира
наставата во училиштето

2
Македонски јазик

ПУ Седларци

Податоци
Име на основното училиште
Адреса, место, општина
Телефон
Факс
Веб-страница
Е-маил
Основано од..
Верификација-број на актот
Година на изградба
Тип на градба
Внатрешна површина на училиштето
(m2)
Училиштен двор (m2)
Површина на спортски терени и
игралишта
Начин на загревање на училиштето
Училиштето работи во смени
Број на паралелки
Број на комбинирани паралелки
Јазик/јазици на кој/кои се реализира
наставата во училиштето

Гоце Делчев
С.Седларци ,општина Василево

oougd_vasilevo@yahoo.com
Општината
11-7011/2
1997
тврда
154м2
96м2
м2
Топловодно греење
во едн смени

2
2
Македонски јазик

ПУ Едрениково

Податоци
Име на основното училиште
Адреса, место, општина
Телефон
Факс
Веб-страница
Е-маил
Основано од..
Верификација-број на актот
Година на изградба
Тип на градба
Внатрешна површина на училиштето
(m2)
Училиштен двор (m2)

Гоце Делчев
С,Едрениково ,општина Василево

oougd_vasilevo@yahoo.com
Општината
11-7011/2
2012
тврда
114 м2
1118м2

Површина на спортски терени и
игралишта
Начин на загревање на училиштето
Училиштето работи во смени
Број на паралелки
Број на комбинирани паралелки
Јазик/јазици на кој/кои се реализира
наставата во училиштето

м2
Топловодно греење
во една смени

2
2
Македонски јазик

1.2. Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во
основното училиште
Членови на училиштен одбор (име и
презиме)

Членови на советот на родители (име и
презиме)
Стручни активи (видови)

Одделенси совети (број на наставници)

Претседател-Васил
Атанасов,претставник од совет на
родители,Членови: Ване Трајков-совет
на родители , Христина Гошева -совет
на родители, Лила Иванова, Никола
Гоџиров-училиште ,Македонка Митрова
-општина , еден член треба да се
избере од Наставнички совет
54 члена од секоја паралелка кои
тековно ќе бидат избрани

Одделенска настава
Предметна настава (посебен актив
за одредени групи предмети)
Одделенска настава-34 наставници
Предметна настава-44 наставници

Членови на училиштниот инклузивен тим
(име и презиме)

Томчо Јанев,Снежана Трендафилова,
Александар Тимов,Лазар Христов,
Ване Трајков, Ленче Митева,Стојан
Тимов

Заедница на паралелката (број на ученици)

По два ученика од секоја паралелка
кои тековно ќе бидат избрани

Членови на ученичкиот парламент (број на
ученици, име и презиме на претседателот
на ученичкиот парламент)
Ученички правобранител

Во текот на месец септември

2. Податоци за условите за работа на основното училиште
2.1. Мапа на основното училиште

Општинското основно училиште Гоце Делчев егзистира во населеното место
Василево на оддалеченост од 5 км северно од Струмица,
магистралниот пат Струмица – Радовиш.

непосредно од

Наставата во ООУ Гоце Делчев Василево се реализира во една училишна
зграда во вкупно17 простории за настава од кои 5 прилагодени простории каде
наставата ја следат 10 паралелки, 2 кабинета по ТО и информатика.

ОOУ Гоце Делчев Василево
За часовите по физичко и здравствено образование се користи спортска сала и на
отворено асфалтирано игралиште за мал фудбал и ракомет со вкупна површина од
800 метри квадратни Од вкупната површина на училишниот двор од која на зелена
површина отпаѓа 800 м2 и друга дворна површина 5 690 м2. во која учениците ке ги
одржуваат часовите по физичко образование.

Преглед на училниците и кабинетите во ОOУ Гоце Делчев Василево
Стар крак изграден 1957 година и нов крак изграден 1966 година.
Реден број

Вид на просторија

Површина
во м2

1

училница бр.1

63

2

Училница бр.2

50

3

Училница бр.3

35

4

Училница бр.4

58

5

Училница бр.5

50

6

Кабинет по ТО

40

7

Училница бр.6 (до скалите)

40

8

Училница бр.7

63

9

Училница бр.8(поделена )

31

10

Училница бр.9 (поделена)

31

11

Училница бр.10

63

Втор спрат
Реден број

Вид на просторија

Површина во м2

1

Училница
бр.11(Прилагодена)

30

2

Кабинет по информатика

50

3

Училница бр.12

63

4

Училница бр.13

63

5

Училница бр.14

31

6

Училница бр.15

31

Преглед на училниците во ПУ во Ангелци

Училишната зграда во с. Ангелци е изградена во 1946 год со вкупна
површина 483 м2 ,а истата е реновирана во 1996/97 год.,И покрај извршеното
реновирање на оваа училишна зграда потребно беше целосна реконструкција
која беше завршена во Септември 2010 год. a ова учебна година учениците,
вработените, родителите до училиштето ке пристигнуваат по патека која ова
година е пуштена во употреба.Патеката е изградена од локалната самоуправа
општина Василево.
Реден
бр.

ПУ Ангелци

Вид на
просторија

Површина
во m2

1

Училница бр.1

54

2

Училница бр 2

54

3

Училница бр.3

32

4

Училница бр4

54

5

Училница бр.5

54

6

Училница бр.6

54

7

Библиотека

13

8

Помошна
просторија

12

Преглед на училниците во ПУ Владевци

Во населеното место Владевци училишната зграда е изградена 1952 година и
истата е реновирана во 2002/2003 година.
Реден
бр

Вид на
просторијата

Површина
во m2

1

Училница бр. 1

48

2

Училница бр.2

48

3

Училница бр.3

27

ПУ Владевци

Преглед на училниците во ПУ Сушево

Училишната зграда во Сушево е изградена 1946 година и истата е реновирана
во 2009 година и пуштена во употреба.

Површина
во m2

Реден
бр.

Вид на
просторија

1

Училница бр.1

54

2

Училница бр.2

55

3

Училница бр.3

17

ПУ Сушево

Преглед на училниците во ПУ Радичево

Во населеното место Радичево е изградена нова училишна зграда во 1990
година.Во 2010 беше изградено игралиште

Реден
бр

Вид на
просторија

1

Училница бр.1

Површина
2
во m
56

2

Училница бр.2

56

3

Училница бр.3

42

4

Училница бр.4

9

5

Месна
канцеларија

52

6..

Ходник

126

7.

Канцеларија

18

ПУ Радичево

Преглед на училниците во ПУ Дукатино

Во населеното место Дукатино училишната зграда е изградена во 1939 година
а целосна реконструкција е извршена во 2002 година.
Реден
бр.

Вид на
просторија

Површина
m2

1

Училница бр.1

40

2

Училница бр.2

40

3

Училница бр.3

20

4

Канцеларија

16

5

Ходник

24

6

Помошна

20

просторија

ПУ Дукатино

Преглед на училниците во ПУ Едреников

Наставата во ПУ Едрениково се реализира во нова училишна зграда. Во 2012
год беше пуштена во употреба нова училишна зграда во која се реализира наставата

Реден
бр.

Вид на
просторијата

Површина
во m2

1

Училница бр.1

32

2

Училница бр.2

16

3

Канцеларија

12

4

Ходник

24

ПУ Едрениково
Преглед на училниците во ПУ Седларци

Наставата во ПУ Седларци се реализира во нова училишна зграда изградена
во 1997 годинa

Реден
број

Вид на
просторијата

1

Училница бр. 1

53.94

2

Училница бр.2

53.94

3

Канцеларија

11.7

4

Ходник(1)

23.75

5

Ходник(2)

6

ПУ Седларци
2.2. Податоци за училиштниот простор
Вкупен број на училишни згради
Број на подрачни училишта
Бруто површина
Нето површина
Број на спортски терени
Број на катови
Број на училници
Број на помошни простории
Училишна библиотека, медијатека

8
7
23463,8 m2
2426,8 m2
3
2
40
6
1

Површина
во m2

Начин на загревање на училиштето

Парно греење на брикети

2.3. Простор

Просторија

Училници
Кабинети
Библиотека
Медијатека
Читална
Спортска сала
Канцеларии
Училиштен двор
Заеднички простор
за прослави
Кујна
Трпезарија
Друго

Вкупен
број

Површина
(m2)

38
2
1
/
/
1
4

2236,8 m2
90 m2

Состојба
(се оценува
од 1 до 5,
согласно
Нормативот
од 2019
година)

Забелешка
(се наведува потребата
од дополнителни
простории,
реконструкции и сл.)

21037
/
/
/

2.4. Опрема и наставни средства согласно „Нормативот и стандардите за простор,
опрема и наставни средства“
Наставен
предмет
(одделенска
и предметна
настава)

Одделенска
настава

Стручен
актив
математика

Стручен
актив
странски
јазици
Стручен

Постоечка
опрема и
наставни
средства

Потребна опрема и наставни средства

Учебници,
табла,
радио,
костур,
карти,
Триагoлници
,
шестар,
3Dформи
изработени
од дрво

Игри со форми за редење,вертикални сметалки,
сет
за
конструкција,сложувалки,
лаптоп,
микроскоп,јаже за скокање, топки,хулахоп,принтер

Печатар, карти

Табла.
Интерактвни средства, лаптоп, постери,
радио,
ТВ,
учебници

-тв
приемници

изданија -лектирни изданија по новата натавна
програма -бели табли и маркери за истите -

актив
македонски
јазик

во одредени
училници лектирни

проектор -компјутери

Музичко
образовани
е

Расипан
синтисајзер

Потребни се сите наставни помагала,средства кој
се потребни за реализација на наставните
содржини по предметот музичко образование:
Кабинет со:
-1 Пијано
-1сет Детски музичкиинструменти
(ксилофон,триангл,дајре,тропалки,кастањети.........
).
-25 бр.Блок флејт
-1 Компјутер (лаптоп)
-Прожектор со интернет поврзување.

2.5. Податоци за училишната библиотека
Ред.број
1.
2.
3.
4.

Библиотечен фонд
енциклопедии
Слободна литература
Лектирни изданија
Стручна литература

Количество
220
3650
9430
50

Бројот на учебници се менува зависно од бројот на ученици во тековната година.
2.6. План за обновување и адаптација во основното училиште во оваа учебна година
Што се преуредува или
обновува
Училишната зграда во
Василево
Промена на котли за
топловодно греење

Површина во m 2

Намена
Подобри услови за работа

895,8м2
Подобрување на греењето
во училиштето

3. Податоци за вработените и за учениците во основното училиште

3.1. Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната
работа

Ред.
бр.

Име и презиме

Година
на
раѓање

1.

Томчо Јанев

2

Снежана
Трендафилова
Ванчо Милев

3

Звање

Степен
на
образование

Работно место

Ментор/
советник

Години на
стаж

1984

VII

Дефектолог

6,5

1967

VII

Психолог

24,2

1984

VII

Библиотекар

9,10

4

Маре Митрова

1978

VII

наставник

16,4

5

Виктор Христов

1982

VII

наставник

10,6

наставник

7,5

6

Анита Митева

1990

VII

7

Јуле Малинова

1968

VII

наставник

23,7

8

Александар
Тимов
Марија Вучкова

1987

VII

наставник

10,10

1974

VII

Наставник

21,4

Зорица
Арнаудова
Спасенка
Ангелова
Софија Стојкова

1981

VII

Наставник

14,11

1985

VII

Наставник

0,4

1976

VII

Наставник

24,4

мматематикамае
матика
математика

/

VI

Наставник

/

/

VI

Наставник

/

1977

VII

Наставник

15,4

1978

VII

Наставник

14,9

17

Павлинка
Димитриева
Марија
Костуранова
Ленче Вучкова

1958

VI

Наставник

27,4

18

Зора Трајкова

1958

VI

наставник

33,3

19

1969

VII

наставник

24,9

1973

VII

наставник

21,4

21

Лидија
Михаилова
Василка
Витанова
Томе Китановски

1987

VII

наставник

10

22

Никола Гоџиров

1967

VII

наставник

7,2

23

Митко Митев

1958

VI

наставник

32,4

24

Александар
Трајков

1960

VII

наставник

33,4

9
10
11
12
13
14
15
16

20

25

1957

VI

наставник

40,4

1958

VI

наставник

34,3

27

Тихомир
Младенов
Љубица
Митрова
Иванчо Костов

1975

VII

наставник

16,9

28

Мирјана Илиева

1962

VI

наставник

29,4

29

Алма Танев

1980

VII

наставник

13,9

30

Зоран Атанасов

1982

VII

наставник

2,6

31

Митко Митрев

1980

VII

наставник

3,5

32

Наце Тaшев

1962

VII

наставник

29,4

33

1981

VII

наставник

0,6

34

Габриела
Јованова
Оливер Лазаров

1990

VII

наставник

4,6

35

Герасим Митев

1989

VII

наставник

1,6

36

Енис Шавлев

1985

VII

одд.наставник

11,9

37

Убавка Спасова

1961

VII

одд.наставник

25,3

38

Дејан Стојанов

1985

VII

одд.наставник

9,5

39

Латив Аршимов

1972

VII

одд.наставник

19,4

40

Славка Ѓоргиева

1963

VII

одд.наставник

30,06

41

Лазар Христов

1964

VII

одд.наставник

36,4

42

Ката Василева

1973

VII

одд.наставник

16,4

43

Синан Салиев

1974

VII

одд.наставник

19,4

44

Гордана Јанева

1962

VII

. одд.наставник

33,1

45

Лила Иванова

1962

VII

одд.наставник

37,3

46

Слаџана Тимова

1986

VII

одд.наставник

10,11

47

1961

VII

одд.наставник

22,5

48

Лилјана
Цветкова
Горица Русева

1960

VII

одд.наставник

31,6

49

Јашар Демов

1964

IV

одд.наставник

11,6

50

1980

VII

одд.наставник

16,4

51

Елисавета
Пелтечка
Бранка Панова

1960

VII

одд.наставник

30,3

52

Емилија Котева

1978

VII

одд.наставник

17,11

53

Ајлин
Алиманова

1993

IV

одд.наставник

2,6

26

54

Билјана Петрова

1976

VII

одд.наставник

12,10

55

Цвета
Костадинова
Анка
Костадинова
Зојка Јанушева

1965

VII

одд.наставник

32,2

1969

VII

одд.наставник

28,3

1968

VII

одд.наставник

23,6

Фроска
Бенџерова
Наталија
Паралидова
Весна Колева

1983

VII

одд.наставник

10,1

1986

VII

одд.наставник

5,6

1968

VII

одд.наставник

20,8

1957

VI

одд.наставник

39,5

62

Марика
Петровска
Олгица Костова

1980

VII

одд.наставник

14,5

63

Родна Миткова

1966

VII

одд.наставник

19,3

64

Станој Спасов

1961

VII

одд.наставник

33,3

65

1964

VII

одд.наставник

21,5

66

Валентина
Коцева
Наце Тушев

1963

VII

одд.наставник

13,3

67

Елена Ристова

1985

VII

одд.наставник

11,9

68

Соња Јанева

1963

VII

одд.наставник

34,4

69

1976

VII

одд.наставник

22,5

70

Верица-ЧопПопова
Димче Јанушев

1986

VII

наставник

9,4

71

Ѓорги Иванов

1985

VII

наставник

14,5

72

1983

VII

наставник

13,6

73

Сања
Дробарова
Тони Еркечев

1984

VII

наставник

4,7

74

Тања Донева

1985

VII

наставник

5,1

75

Саветка Попова

1984

VII

наставник

4,9

76

VII

наставник

2,6

77

Јулијана
1961
Горгиева
Слободан Ташев 1990

VII

Наставник

0,2

78

Борис Трајчев

1992

VII

наставник

0,6

79

Костадинка
Ристова

1987

VII

наставник

8,7

56
57
58
59
60
61

3.2. Податоци за раководните лица
Ред.
број

Име и презиме

Година
на
раѓање

1

Стојан Тимов

2

Тања Василева

Звање

Степен
на
образование

Работно
место

Ментор/
советни
к

Години
на стаж

1964

VII

директор

16,7

1971

VII

помошник
директор

23,3

Степен
на
образование

Работно
место

VI

одд.наст
авник

3.3. Податоци за воспитувачите
Ред.
број

Име и презиме

1 Елица Бекарска

Година
на
раѓање

Звање

1957

Ментор/
советник

Години
на стаж

25,4

3.4. Податоци за вработените административни службеници
(Се наведуваат основните податоци за вработените административни службеници).
Ред.
број

Име и презиме

Година
на
раѓање

1

Каљопа
Трајанова
Зујца Ичева

2

Звање

Степен
на образование

Работно место

Години
на стаж

1969

VII

секретар

23,4

1958

IV

39,5
благајник

3.5. Податоци за вработените помошно-технички лица
Ред.
број

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Име и презиме

Мирјанчо
Горгиев
Светлана
Бекарска
Бранка Трајкова
Снежана Панова
Кире Лазаров
Стојан Делев
Страшо Николов
Томе Ташев
Ванчо
М.Стојанов
Васка Митева
Горги Илиев
Стаменка
Димитриева

Година
на
раѓање

Звање

Степен
на образование

Работно место

Години
на стаж

1964

II

хигиеничар

17,6

1967

II

хигиеничар

4,1

1970
1959
1980
1965
1972
1970
1963

II
II
II
II
II
II
II

хигиеничар
хигиеничар
хигиеничар
парноложач
хаус-мајстор
хигиеничар
хигиеничар

11,11
25,9
1,3
6,2
5,4
24,2
1,3

1965
1958
1963

II
II
II

хигиеничар
хигиеничар
хигиеничар

14,1
35,5
9,7

13
14
15
16

Гордана
Петрова
Златка
Димитрова
Сузана
Димитрова
Ленче Митева

1964

II

1967

II

хигиеничар

2,4

хигиеничар

1,5

1970

II

хигиеничар

5,9

1985

II

хигиеничар

2,3

3.6. Податоци за ангажираните образовни медијатори
Нема ангажирано медијатори

3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар
Кадар

вкупно

Етничка и полова структура на вработените
Македонци
м

ж

Албанци
м

ж

Турци
м

ж

Број на
вработени
Број на
наставен
кадар
Број на
воспитувачи
Број на
стручни
соработници
Административни
работници
Помошнотехнички
кадар
Директор

99

25

69

4

1

75

13

57

4

1

Помошник
директор
Образовни
медијатори
(доколку се
ангажирани
во
училиштето)

1

1
3

1
1

2

2
2

16

6

1

1

10

1

Срби
м

ж

Роми
м

ж

други
м

ж

3.8. Вкупни податоци за степенот на образование на вработените
Образование
Последипломски студии-втор циклус
Високо образование
Виша стручна спрема
Средно образование
Основно образование

Број на вработени
1
72
9
2
16

3.9. Вкупни податоци за старосната структура на вработените

Години
20-30
31-40
41-50
51-60
61 - пензија

Број на вработени
5
29
18
35
11

3.10. Податоци за учениците во основното училиште

10. Податоци за учениците во основното училиште
Комисија за запишување на ученици во состав: Снежана Трендафиловаучилишен психолог, Томчо Јанев –специјален едукатор и рехабилитатор и
Тања Василева –одделенски наставник
Бројна состојба вкупно на ниво на училиште

Одд.

I
II
III
I-III
IV
V
IV-V
VI
VII
VI-VII
VIII
VIIVIII
IX
VIIIIX
VI-IX

Број на
паралелки

Број
на
ученици

5
6
7
18

67
95
97
259

Етничка и родова структура на учениците
Македонци

Албанц
и
м
ж

м

ж

31
33
35
99

26
36
36
98

/
/
/

Турци

/
/
/

8
9
17
5
5
10
4
9

90
99
189
97
65
162
50
115

30
29
59
23
23
46
16
39

29
31
60
47
24
71
17
41

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

5
9

73
123

29
45

27
43

/

/

19

285

91

114

м

ж

11
12
14
37

14
12

9

други
м

ж

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

1
/
1
1
1

/

/

/

/

/

/
1

/

/

35
18

13
25
38
15
12
27
9
21

6
17
7
13

10
19

14

46

Срб Роми
и
м ж м ж

14
32
11

7

2

Матично училиште во Василево

Одд.

I
II
III
I-III
IV
V
IV-V
VI
VII
VI-VII
VIII
VIIVIII
IX
VIIIIX
VI-IX

Број на
паралелки

Број
на
ученици

2
2
2
6
2
2
4
5
5
10
4
9

Етничка и родова структура на учениците
Македонци

Албанци
м

ж

Турци

Срби

Роми

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

5
5
5

/
/

/
/

/
/

1
/

/
/

/
/

/

/

/

1

/

/

/

/

/

/

/

/

м

ж

23
38
35
96
29
22
51
97
65
162
50
115

9
13
11
33
14
5
19
23
23
46
16
39

4
14
11
29
8
7
15
47
24
71
17
41

5
6
8
19
4
8
12
15
12
27
9
21

5
9

73
123

29
45

27
54

10
19

7
14

19

285

91

125

46

31

други

15
3
2
5
11

6
17
7
13

ПУ - Ангелци

Одд.

I
II
III
IV
V

Број на
паралелки

Број
на
ученици

2
2
2
2
2

22
28
24
35
41

Етничка и родова структура на учениците
Македонци

Албанци

Турци

Срби

Роми

други

м

ж

м

ж

м

ж

м ж

м

ж

м

ж

6
5
6
5
4

6
8
5
6
8

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

6
6
6
9
17

4
9
7
15
12

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

ПУ - Дукатино

Одд.

I
II
III
IV
V

Број на
паралелки

Број
на
ученици

1

4
5
5
7
9

1

Етничка и родова структура на учениците
Македонци Албанци Турци Срби Роми
други
м
2
2
2
2
4

ж
2
3
3
5
5

м
/
/
/
/
/

ж
/
/
/
/
/

м
/
/
/
/
/

ж
/
/
/
/
/

м
/
/
/
/
/

ж
/
/
/
/
/

м
/
/
/
/
/

ж
/
/
/
/
/

м
/
/
/
/
/

ж
/
/
/
/
/

ПУ – Радичево

Одд.

Број на
паралелки

Број
на
ученици

1
1
1
1
/

4
2
6
2
/

Број на
паралелки

Број
на
ученици

1
1
1

3
6
2
4
9

Број на
паралелки

Број
на
ученици

1
1
1
1

8
1
9
3
4

Број на
паралелки

Број
на
ученици

1
1

2
3
2
1
2

I
II
III
IV
V

Етничка и родова структура на учениците
Македонци

Албанци

Турци

Срби

Роми

други

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

1
1
2
1
/

3
1
4
1
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

ПУ - Владевци

Одд.

I
II
III
IV
V

Етничка и родова структура на учениците
Македонци

Албанци

Турци

Срби

Роми

други

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

Ж

м

ж

/
2
/
1
5

3
4
2
3
4

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

ПУ-Сушево

Одд.

I
II
III
IV
V

Етничка и родова структура на учениците
Македонци

Албанци

Турци

Срби

Роми

други

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

Ж

м

ж

5
1
5
1
2

3
/
4
2
2

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

ПУ - Седларци

Одд.

I
II
III
IV
V

ПУ - Едрениково

Етничка и родова структура на учениците
Македонци

Албанци

Турци

Срби

Роми

други

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

2
2
/
1
/

/
1
2
/
2

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

Одд.

Број на
паралелки

Број
на
ученици

1
1

1
1
1
2
2

I
II
III
IV
V

Етничка и родова структура на учениците
Македонци

Албанци

Турци

Срби

Роми

други

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

1
1
1
1
1

/
/
/
1
1

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

4. Материјално-финансиско работење на основното училиште

Училиштето се финансира од Министерството за образование и наука,
добива блог дотации за цела година и според добиените финансиски средства
изготвува годишен финансиски план каде што средствата се распоредуваат
по ставки по сите основи за потребите на училиштето. На пример при
распределбата на финансиските средства приоритет имаат ставките за плати и
надоместоци од плати, како и придонесите на вработените во училиштето во
текот на цела година. Остатокот од другите финасиски средства се
распоредуваат по други ставки како на пример: за комунални услуги,греење,
комуникации и транспорт, потоа ставка за ситен инвентар, алат и други
материјали за поправка, ставка за поправки и тековно одрување, договорни
услуги, други оперативни расходи, ставка за капитални расходи, за купување
на мебел, опрема, возила и други.

5. Мисија и визија

Знаењето е очи, кои ќе го пронајдат патот до среќа и благосостојба
во животот
Визија
- Настојуваме да бидеме демократско училиште, блиску до сите, во кое ке
биде пријатно да се учи и работи, во кое сите бараат, но и го даваат својот
максимум

Мисија
- Да овозможиме учениците преку меѓусебна соработка и толеранција,
стекнат компетенции потребни за понатамошно школување и
вклучување во светот на работата и знаењето во општеството, во услови
на глобализација
Мото:

„ Не е страшно да не знаеш, страшно е да не сакаш да научиш “
6. „LESSONS LEAMED“- Веќе научено/стекнати искуства
(Во ова поглавје треба да се напишат поуките од реализирањето на активностите од
претходната година, кои можат да бидат корисни за реализирањето на годинешните
активности).
Поуките од реализирањето на минатите активности:
1. Соработка, искреност, хуманост и чесност, упорност и истрајност.
2. Да воспитуваме деца кои поставуваат милион прашања и бараат милион одговори
на милион места.
3. Знаењето нека биде знаење и секое детенце нека учи со свое темпо но
воспитувањето нека биде итна потреба и основа за утре на која мора да се работи од
денес.
4. Да им кажеме на дечињата што не смее да се прави но и да и покажеме зошто.
5.Придобивките и недостатоците од далечинското учење /учење од дома не направи
побогати за едно искуство

7. Подрачја на промени, приоритети и цели
Од стратешките цели на училиштето, приоритетите,можностите,човечките и
материјалниите ресурси, самоевалуацијата на нашето училиште, извештаите на
училиштето, потребите на учениците,наставниците и другите вработени,
соработката со родителите и локалната средина, имајќи ги во предвид
дефинираната мисија и воспоставената визија ги определивме потребите на
промени на училиштето. Се потрудивме да ги определиме приоритетните
барања имајќи во предвид дека е потребно тие да бидат остварливи и да се во
рамките на нашите можности.

Наоди и препораки
Јаки страни во училиштето:
-Високообразовен, стручен кадар подготвен за промени, соработка и дружење

-Постојано унапредување на наставниците преку обуки, семинари, курсеви,
проекти
-Осовременување на условите за работа
-Организирана евалвација на воспитно-образовниот процес
-Јасна визија за напредок
Слаби страни на училиштето:
-Мал број на реализирани часови од слободните ученички активности
-Слаба сорабтка со родителите на учениците што патуваат
-Работа во комбинирани паралелки
-Немање конкуренција меѓу учениците
-Непостење на кабинетска настава
-Непостоење на паралелка на деца со посебни потреби
Можности од опкружувањето:
-Капацитети за организирање на научни екскурзии во општината
-Промоција на училиштето преку WEB страна
-Организирана едукација на родителите
-Соработка со бизнис-секторот во општината
Закани од опкружувањето:
-Мал број на ученици
-Мигрирање на населението
-Нискиот социјален статус на дел од родителите
Препораки


Во сите училишта да се изградат пристапи за ученици со физички
недостаток



Поголема употреба на ИКТ средства во наставата



Да се изнајде систем, начин или модул за поголемо вклучување на
родителите на послабите ученици во животот и работата на училиштето.



Поголема опременост на училиштето со потрошен материјал и
информатичка технологија



Да се најде начин да се обезбедат неопходни средства и опрема за
реализација на наставата по ФЗО во седумте подрачни училишта



Да се подобри хигиената во училиштата



Да се изведе вежба (симулација) во случај на елементарна непогода.



Да се земат примерци од храната за испитување во РЗЗЗ

Приоритетно
подрачје на
промени

1.Осовременување на воспитно -образовниот процес
2.Решавање на инфраструктурни потреби
3.Подобрување на училишната клима и односите во училиштето

Цели 1.2 Едукација на наставниците за ИКТ -технологија
2.1 хортикултурно уредување на училничкиот простор и училишниот двор во
Василево)
3.2 Подигнување на нивото на квалитетот на партнерството со родителите
Очекувани исходи:
-подобрување на квалитетот на воспитно образовниот процес што ќе резултира до
поголеми постигнувања на учениците
-стимулативна и пријатна средина за учење
-позитивна клима и интензивирање на соработката со родителите
Задачи:
-сертифицирани наставници од областа на ИКТ технологија
-уреден училнички и училишен простор
-позитивна емоционална клима во училиштето
Активности
(кои конкретни
чекори треба
да се преземат
за да се
исполни
поставената
цел)

Индикатори за
успех
(показатели,
факти,
информации)

Носители на
активностите

Семинари ои

Поголема
примена

Наставници по
информатика,

Временска
рамка за
имплемента
ција
(роковите
треба да
бидат
поставени
реално)

Ресурси
(човечки,
финасиски,
материјални)

Тим за
следење
на
реализацијата на
активностите

ИКТ

Директор,

обуки од
област на ИКТ
во и надвор
од
училиштето

на ИКТ

стручни лица од
областа на ИКТ
технологија

Организирање
на еко акции и
активности за
уредување на
просторот

Пријатна
средина
за учење

Тимот на ЕКО
Еколошка секција

Во текот на
учебната
година

Цвеќиња,
садници,
бои,
саксии

Родителски
средби со
осмислени
теми и на
ниво на
дебата

Поголемо
приуство
на
роителите
во
училиште
то

Одд.раководители,
директор, стручна
служба

Во текот на
учебната
година

Стручна
литерату
ра ,
претседа
тел на
Совет на
родители

7.1. План за евалуација на акциските планови

АКЦИСКИ ПЛАНОВИ

Во текот на
прво
полугодие

опрема

стручна
служба

Еко
патрола

Директор ,
одд.
раководит
ели

Р.бр.

Задачи

Активности

1

Подобрување
на квалитетот
на воспитно
образовниот
процес преку
примена на

-посета на часови од
директорот и
стручната служба

стратегии кои
ќе бидат
фокусирани кон
ученицитe

2

Стручно
усовршување
на
наставниците и
подобрување
на нивните
компетенции

-тимска работа меѓу
наставниците на
ниво на стручни
активи

Очекувани
резултати

Квалитетна настава
– поголема
мотивираност на
учениците

-организирање и
реализирање
интерни семинари и
работилници
-реализација на
дисеминација по
посетена обука

-протоколи од посета
на часови
-записници од стручни
активи

Реализатори

-директор, стручна
служба,претседател
и на стручни активи

-подготовки од
нагледни часови

-нагледни часови во
рамките на
стручните активи
-вклучување во
проекти од интерес
за училиштето

Индикатори

-реализирани проекти
Наставниците да се
стекнат со
потребните

-извештај од
реализирани интерни
семинари

компетенции , да се
стекнат со што
поголем број
сертификати

-посета на часови со
цел да се види
примена на наученото

Подобрување
квалитетот на
наставата

-планиранирања на
наставниците

-директор, стручна
служба,наставници

-проверка за
примена на
наученото во пракса

3

Подобрување
на примената
на ИКТ во
наставата

-подобрување на
одржувањето на
постоечката ИКТ во
училиштето
-набавка на
телевизори со
андроид бокс и
смарт табли

4

Подобрување
на следење на
постигањата на
учениците
преку примена
на инструменти
за следење

-тимска соработка
на ниво на стручни
активи,размена на
искуства
-организирање и
реализирање на
работилници

-поголема примена
на
ИКТ во наставата

-посета на часови

-прашалник за
учениците

-евидентни листи за
Квалитетно и
објективно
оценување на
постигањата на
учениците

-директор, стручна
служба,наставници

следење на
постигањата
-чек листи

-стручна
служба,наставници

5

Намалување на
бројот на
изостаници на
ниво на
училиште

-соработка со
родители на
ученици кои
изостануваат од
настава
-работилница со
ученици

Помал број на
оправдни, а
посебно
неоправдани
изостаноци на ниво
на училиште

-активности од
едукативен
карактер со
родители и ученици

-Увид во дневник на
паралелката
-реализирани
разговори со родители
од страна на стручна
служба
-советувања со
родители и ученици

-стручна служба
-одделенски
раководители
-директор
-овластен
општински
инспектор

-интензивирање на
соработката
родителучилиште,посета на
домовите на
учениците
6

Подигање на
нивото на
информираност
на учениците и
родителите за
значењето на
здравата храна
врз развојот на
личноста на
учениците

-едукативни
работилници со
ученици и родители
-активности на
одд.раководители
-активности на УЗ,
одбележување на
значајни дати Ден
на храната

Подобрувње на
квалитетот на
храната кај
учениците
Во здраво телоздрав дух

-анкета за ученици и
родители

-одделенски
раководители

-извештаи од
реализирани
активности

-предметни
наставници
(биологија,
хемија,мак.јазик...)
-соработка со
стручни лица

Ликовни и
литературен
конкурси на дадена
тема
7

8

Подобрување
на хигиената во
санитарните
јазли во
централното
училиште ,

-зголемување на
бројот на
хигеничари

Санирање на
оштетување на
постоечката
јама

-едукативни
активности со
ученици

Подобрување
на опременост
на училиштето
со наставни
нагледни

-разгледување на
потребите на
стручните активи

Поголема хигиена
во санитарните
јазли

Чисти санитарни јазли

-барање до МОН,
локална самоуправа

Директор,наставниц
и, ученици,
хигеничари
Претставници од
локалната
самоуправа

-изготвување
Проект за санирање
на постоечката
септичка јама

-заедничка листа на

Збогатување на
училиштето со
наставни нагледни

Нагледни средства
ИКТ опрема

Директор,
наставници,
претставници од

средства и ИКТ
опрема

нагледни средства
на ниво на
училиште

средства и ИКТ
опрема

локалната
самоуправа,
родители од бизнис
сектор, донатори

-Барање до
донатори и до МОН
за финансиски
средства
-набавка на
нагледни средства

9

10

11

12

Зголемување
на учество на
учениците во
ученичките
секции

-анкета за
учениците со цел да
се види нивниот
интерес

Поактивно
вклучување на
учениците во
донесување на
одлуки кои се
однесуваат на
нивните
интереси

-анкета на
учениците за
нивните интереси

Обезбедување
Решение за
училишен
спортски клуб
ЦВЕТ од
Агенцијата за
млади и спорт
Подготовка на
наставниот
кадар,
стручната
служба и
раководителит
е на
училиштето за
изведување
онлајн настава

Поголемо учество
на учениците во
ученичките секции

- планирања
прилагодени на
интересите на
учениците , но и
според временските
и просторните
услови

-соработка со
одд.раководители

Активни ученицизадоволни ученицимотивирани
ученици

-барања од
учениците до
директорот и
наставнички совет

-Барање до
Агенција за млади и
спорт за вршење
дејност спорт
Контакти со МОН,
БРО и други
релевантни фактори
за обезбедување
единствена
платформа на ниво
на држава за
изведување онлајн
настава

Формирање здрава
личност

Надминување на
предизвиците
предизвикани од
неподготвеноста на
целокупниот
образовен систем за
изведување онлајн
настава

Увид во дневник на
паралелка,-листа на
ученици учесници во
ученички секции

-Записници од
состаноци на ученичка
заедница

Стручна служба,
предметни
нставници

Стручна служба,
одд.раководители,
координатори на
УЗ,ученици

Директор ,секретар
Решение за вршење
дејност спорт

Наставници по ФЗО

Онлајн ресурси,
реализирани часови,
применливи
дигитализирани
содржини

Директор, стручна
служба, наставници,
ученици

7. ПЛАН ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА АКЦИСКИТЕ ПЛАНОВИ
 Критериум за успех- (претставува нивото и квалитетот на промената која
сакаме да ја постигнеме. Пожелно е што појасно да се определат начините
со кои ќе се мерат и оценуваат постигнувањата и тоа за секоја задача).
 Инструменти - (тестови на знаења, скали на проценка, прашалници,
потсетник за водење на интервју, протоколиза набљудувања и опсервации).
 Индикатор за успешност-доказ дека резултатите се постигнати (просекот
на оценките е покачен, се намалува бројот на слаби оценки, зголемена
сооработка со родителите, зголемен е бројот на различни видови стратегии
за оценување).
 Одговорен за следење- (директор, училишен одбор, стручна служба,
училишни тимови, наставници, ученици, совет на родители).
 Повратна информација-(дава информација за постигнувањата, поуки за
подобрување на успехот,мотивацијата,самостојноста во водење на
учењето, вреднување на напредокот на учениците, наставниците и
училиштето).

8. Програми и организација на работата во основното училиште
8.1. Календар за организацијата и работата во основното училиште

За учениците и колегите од турската националност 21 декември е празник на
турската азбука
Одбелжување значајни дати во текот н учебната 2020/21 година
- Недела на детето-прва полна недела од месец октомври
- Mеѓународен ден на храната (16.10
-светски ден на толеранцијата 26.10
- Ден на празот
- Новогодишна забава
-Ден на македонскиот јазик 5 мај
- Ден на турската азбука 21 Декември
-Ден на мајчиниот јазик
- Струмички карневал
- Меѓународни карневали
- Априлијада 1 април
- Посета на саемот на книга (ова ќе биде одлична можност да се вклучат
наставници и од други наставни предмети, со давање предлози за посета на
некои од бројните музеи кои се предмет на интерес на учениците)
- Велигденски празнувања
- Патронен празник на училиштето-4 мај
-Ден на општината 16 Декември

3.2.

Поделба на класно раководство, поделба на часовите на наставниот
кадар, распоред на часовите

Преглед на наставници во одделенска настава-чисти
паралелки
Р.б
р.

Име и презиме

Одд.

1

Лила Иванова

прво

2

Елица Бекарска

3

Бранка Панова

Нас.јазик

Нас.место

прво

македонски
македонски

Василево
Василево

второ

македонски

Василево

4

Елисавета Пелтечка

второ

македонски

Василево

5

Тања Стојанова

трето

македонски

Василево

6

Зојка Јанушева

трето

македонски

Василево

7

Ката Василева

четврто

македонски

Василево

8

Анка Костадинова

четврто

македонски

Василево

9

Лазар Христов

петто

македонски

Василево

10

Слаџана Тимова

петто

македонски

Василево

11

Горица Русева

прво

македонски

12

Ајлин Алиманова

прво

турски

13

Цвета Костадинова

второ

македонски

Ангелци

14

Јашар Демов

второ

турски

Ангелци

15

Сонја Јанева

трето

македонски

Ангелци

16

Енис Шавле

трето

турски

Ангелци

17

Славка Георгиева

четврто

македонски

Ангелци

18

Љатиф Аршимов

четврто

турски

Ангелци

19

Гордана Јанева

петто

македонски

Ангелци

20

Синан Салев

петто

турски

Ангелци

21

Олгица Костова

трето

македонски

Радичево

22

Валентина Коцева

трето

македонски

Сушево

23

Марика Петровска

четврто

македонски

Владевци

Ангелци
Ангелци

Преглед на наставници –одделенски раководители
во предметна настава
Р.б
р.

Име и
презиме

1

Мирјана Илиева

2

Одд.

Нас.место

Василка Витанова

шесто
шесто

Василево
Василево

3

Наце Тушев

шесто

Василево

4

Александар Тимов

шесто

Василево

5

Јулијана Малинова

шесто

Василево

6

Софија Стојкова

седмо

Василево

7

Лидија Михаилова

Седмо

Василево

8

Никола Гоџиров

седмо

Василево

9

Александар Трајков

Седмо

Василево

10

Марија Костуранова

седмо

Василево

Зора Трајкова

Осмо

Василево

12

Тихомир Младенов

Осмо

Василево

13

Томе Китановски

Осмо

Василево

14

Павлинка Димитриева

осмо

Василево

деветто

Василево

11

15

/

16

Виктор Христов

деветто

Василево

17

Марија Вучкова

деветто

Василево

18

Ленче Вучкова

деветто

Василево

19

Маре Митрова

деветто

Василево

8.3. Работа во смени

Училиштата во Василево и Ангелци работат во две смени , а
траспоредот на звонење е даден во долните табели.

Распоред на ѕвонење во матичното училиште во Василево

Прва смена

час

времетраење

1

7.25 - 8.05

2

Втора смена

Одмор

час

времетраење

одмор

5

1

13.00- 13.40

5

8.10 - 8.50

20

2

13.45-14.25

20

3

9.10 - 9.50

5

3

14.45-15.25

5

4

9.55 -10.35

10

4

15.30-16.10

10

5

10.45 - 11.25

5

5

16. 20-17.00

5

6

11.30- 12.10

5

6

17.05-17.45

5

7

12.15-12.55

7

17.50 -18.30

Распоред на ѕвонење во подрачното училиште во Ангелци
Прва смена
час

времетраење

1

7.30 - 8.10

2

Втора смена
Одмор

час

времетраење

одмор

5

1

12.30 - 13.10

5

8.15 - 8.55

20

2

13.15 -13.5 5

20

3

9.15 - 9.55

5

3

14.15 -14.5 5

5

4

10.00-10.40

5

4

15.00 -15.40

5

5

10.45 - 11.25

5

5

15.45-16.25

5

6

11.30- 12.10

5

6

16.30 -17.10

5

Распоред на ѕвонење во подрачното училиште во Дукатино,Радичево,
Сушево, Владевци,Седларци и Едрениково
час

времетраење

Одмор

1

08.00-08.40

5

2

08.45- 09.25

20

3

09.45-10.25

5

4

10.30 -11.10

5

5

11.15- 11.55

5

6

12.00-12.40

5

Забелешка: поради новонастанатата ситуација со КОВИД -19 , распоредот на
ѕвонење ќе се промени согласно насоките од МОН.
8.4. Јазик /јазици на кој/и се изведува наставата
Македонски
јазик
Број на
паралелки
Број на
ученици
Број на
наставници

Албански
јазик

Турски
јазик

49

5

601

93

71

5

Српски
јазик

Босански
јазик

8.5. Проширена програма
Во ООУ Гоце Делчев, Василево, општина Василево не се реализира
проширена програма.
8.6. Комбинирани паралелки

Р.бр.

Комбинирани паралелки

наставник

Населено место

1

четврто и петто

Станој Спасов

Дукатино

2

прво, второ, трето

Убавка Спасова

Дукатино

3

второ и четврто

Емилија Котева

Радичево

4

прво и петто

Лилјана Цветкова

Сушево

5

второ и четврто

Весна Колева

Сушево

6

прво и трето

Елена Ристова

Владевци

7

второ и четврто

Билјана Петрова

Владевци

8

второ,четврто и петто

Родна Миткова

Седларци

9

прво и трето

Наце Ташев

Седларци

10

прво и второ

Наталија Паралидова

Едрениково

11

трето,четврто и петто

Фроска Бенџерова

Едрениково

8.7. Странски јазици што се изучуваат во основното училиште
Наставен јазик

Број на паралелки

Англиски јазик

54

Француски јазик

10

Германски јазик

9

Број на ученици
694
161
124

8.8. Реализација на физичко и здравствено образование со учениците од прво
до петто одделение
За учениците од прво и второ одделение наставници кои ќе реализираат тандем
настава се:
- Борис Трајчев
-Слободанчо Ташев
8.9. Изборна настава

Изборни предмети во ООУ Гоце Делчев- Василево
Предмет

Извршител

Одд.

Етика на религии

Габриела Јованова

шесто

Вештини на живеење

Тихомир Младенов

Седмо 3-4-5

Александар Трајков

Осмо 1-2

Тихомир Младенов

Осмо 3-4

Александар Трајков

Девето 1-2

Танци и ора проекти

Иванчо Костов

Девето 5

Проекти од лик. уметност

Мирјана Илиева

Девето 4

Проекти од информатика

Василка Витанова

Техничко образование

Седмо 1-2
Девето 3

Изборните предмети во ООУ гоце Делчев , Василево се избираат по пат н
анкетирање на родителите , Прилог анкетни листови

ООУ Гоце Делчев,Василево
општина Василево
E- mail: oougd_vasilevo.com

АНКЕТЕН ЛИСТ

Со цел да се види интересот на ученикот за изучување на изборниот предмет Ве молиме
заокружете еден предмет од понудената листа
ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА VI одд. за учебна 2020/21 година

1.Запознавање на религиитe
2.Етика на религии
3.Класична култура во европската цивилизација

Име

и

презиме

на

ученикот_________________________________

место______________
:
Родител:
Потпис:
Јуни,Василево
__________

____________________
Име и презиме

населено

ООУ Гоце Делчев,Василево
општина Василево
E- mail: oougd_vasilevo.com

АНКЕТЕН ЛИСТ

Со цел да се види интересот на ученикот за изучување на изборниот предмет Ве молиме
заокружете еден предмет од понудената листа

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА VIII одд. за учебна 2020/21 година

1.Танци и народни ора
2.Проекти од музичка уметност
3.Проекти од ликовна уметност
4.Техничко образование
5.Проекти од информатика
6. Изборен спорт
7. Вештини на живеење
8. Програмирање

Име

и

презиме

на

ученикот_________________________________

паралелка

______________

Јуни, Василево

Родител:
___________________

Име и презиме

Потпис:___________

8.10. Дополнителна настава
Дополнителната настава според Законот, им овозможува на оние учениците кои
заостануваат по одредени наставни содржини или имаат потешкотии со учењето по
одделни наставни предмети, дополнително да ги совладаат истите содржини кои се
изучуваат паралелно со редовните предмети.
Оваа настава се планира и организира во текот на целата наставна година и е
застапена со вкупно 36 часа годишно, во предметна настава и во одделенска настава.
За истата, наставниците подготвуваат годишно планирање за изведување на ваквите
часови
Исто така, на почетокот на учебната година, наставниците од
одделенска настава одредуваат термин според распоредот кога ќе се одржува
часот за дополнителна настава, а за предметна настава, часот за
дополнителна, се одредува по посебен распоред истакнат на огласната табла.
Истиот содржи име и презиме на наставникот, наставен предмет, ден, месец и
час.
Овие распореди за одржување на дополнителната настава, на
почетокот на учебната година, се испраќаат кај просветниот инспектор.
Во текот на учебната година, по квартали, поднесуваат и извештај за
реализацијата
.
8.11. Додатна настава

Според Законот за основно образование, додатната настава се организира
за ученици кои се истакнуваат со особени знаења, умеења и интереси во
усвојувањето на наставните содржини од наставните предмети, односно за оние
ученици кои можат побрзо да напредуваат во знаењата од соодветната научна
област, ученици кои можат да дадат повеќе од она што треба да се научи на
часовите од редовната настава. Станува збор за талентирани и натпросечни
ученици на кои треба да им се овозможат оптимални услови и полн развој на
изразените интереси и способности. Забрзаното напредување, може да се
постигне со редовна и добро испланирана организација на часовите од додатната
настава, како и со редовното присуство на истите од страна на учениците. Оваа
настава се планира и организира во текот на целата наставна година, паралелно
со редовната настава и треба да е застапена со 36 часа годишно, во предметна
настава, од страна на секој наставник, а во одделенска настава (од второ до петто
одделение), наставниците се обврзани да реализираат вкупно 72 часа
дополнителна и додатна настава. Поточно, во одделенските книги од секоја
паралелка во предметна настава, треба да се реализираат по два часа седмичен
фонд.
Целта на посетата е утврдување на интересот на учениците кои ја
посетуваат, како и ефектите на развојот на мислењето (креативно и логичко),
збогатување на енциклопедиското и академското знаење и слично.
Успешното планирање на додатната настава, добрата организација, како
и редовната посета на истата од страна на учениците, е најважна за успешна и

делотворна настава, организирана за надарените и талентирани ученици
8.12. Работа со надарени и талентирани ученици

Надарените деца
Надарените деца ги надминуваат просечните со интелектуалните особини, со
желбата за знаење, со оргиналноста, со насоченоста на своите цели и со
упорноста, со смислата за хумор и со здраво расудување. Тие не се само
емоционално супериорни, туку и телесно се поразвиени, позрели се социјално и
емоционално и во секој поглед се посамостојни.
Надареноста е своевиден склоп на особини кои му овозможуваат на
поединецот на продуктивен, (или
непродуктивен) начин да постигнува доследно
изразито надпросечен успех во една или повеќе области на човечките дејности, а е
условена од висок степен на одделни способности. Според познатиот психолог Корен
надареноста ја определил во шест подрачја, според него многу ретки се надарените
поединци чија надареност се протега во сите области на човечката активност. Тие
најчесто се истакнуваат во една, а само понекогаш на неколку различни подрачја, но
се чини дека за практични потреби најдобра е таа што ја дели надареноста според
способностите

Талентираност
Талентираноста е изразита надпросечност во една или повеќе подрачја на
човековите активности (науката, уметноста, спортот). Се поаѓа од претпоставките дека
секое подрачје на талентот се совпаѓа со карактеристичен профил на способност со
кој може да се објасни исклучителен индивидуален труд. Талентот е повисок степен на
надареноста. Секој талентиран поединец е надарен, додека обратниот случај не е
задолжителен
Во ООУ Гоце Делчев, Василево континуирано се следи развојот на талентирани
ученици . За истото е задолжен тим во состав ; Снежана Трендафилова –училишен
психолог, Томчо Јанев-дефектолог, Марија Вучкова – предметен наставник,Марија
Костуранова-предметен наставник Зојка Јанушева –одделенски наставник и Цвета
Костадинова одделенски наставник.

Активност
Запознавање и информирање на
наставниците со симптомите и
знаците за следење и откривање
на
надареното,
талентираното и креативното
дете во самата паралелка.
Изработка на скала на
надареност, талентираност и
креативност и
доставување до наставниците

Време за
реализација
септември

Ресурси

октомври

Скала за
надареност
талентираност и
креативност

Реализатор

Стручна литература и Психолог,
дефектолог
презентација на
активи за
рано препознавање
на овие
ученици

Психолог,
наставници

Примена на психолошки
мерни инструменти кај
ученици за кои
наставниците детектирале
надаренор, талент или
креативност

октомври

Примена
на
психолошк
и
мерни инструменти

Психолог,
наставници

По сумираните резултати
повратна информација до
наставниците за
согледувањата на психологот
добиени од средбите со оваа група
на ученици

октомври

Психолошки
мерни
инструменти

Психолог,
стручни
соработници,
наставници

Пополнување на скала за
надареност од страна на
родителите, чии деца се
идентификувани за
надарени, талентирани или
креативни

Ноември

Скла за
надареност
талентираност и
креативност

родители

Пополнување на скала за
Ноември
надареност од страна на
соучениците во одделенијата во кои
идентификувани се ученици со
надареност, талент и кретивност

Скала за
надареност
талентираност и
креативност

Соученици

Препораки до наставниците и
родителите за работаа со оваа
група на ученици

Ноември

Брошура, разговоти

Психолог,

Работа со оваа група на ученици,
советодавни разговори за
правилно насочување на
енергијата и сл.

Континуирано

Психолог,

Истакнување на постигнатите
резултати на оваа група на ученици

Континуирано

Континуирано вклучување на оваа
група на ученици во организирање
на култирни манифестации,
натпревари и сл.

Континуирано

Евидентни листови
за
разговор
со
ученици, дневник
за работа со
ученици
Евидентни листови
за
разговор
со
ученици, дневник
за работа со
ученици
Евидентни листови
за
разговор
со
ученици, дневник
за работа со
ученици

Психолог, п

Психолог, ,
дефектолог

Пофалби и награди за оваа
група на ученици кои во текот на
учебната
година се истакнале и придонеле за
презентирање на училиштето од
повеќе области и тоа: резултати во
учењето,
натпревари во знаење, спортски
натпревари, литературни и ликовни
конкурси во училиштето и вон него.

Континуирано во
текот
на
учебната година,
и на крајот
на учебната
година на денот
на
доделување
на
сведителства
та

Награди од типот
на (училишен
прибор, книги,
енциклопедии, и сл.)

Наставници,
стручни
органи и тела
во
училиштето и
надвор од него

8.13. Работа со ученици со посебни образовни потреби

ПРОГРАМА НА ИНКЛУЗИВЕН ТИМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
Водејќи се по принципот образование за сите каде Република Македонија е
цврсто определена да ги следи и почитува препораките од меѓународните фактори за
креирање на свет по мерка на детето и обезбедување на образование за сите деца
вклучувајѓи ги и децата со посебни потреби. Инклузијата на децата со посебни
потреби е процес кој овозможува вклучување на децата со посебни потреби во
редовниот воспитно-образовен систем. Средината, семејството го определуваат
животот на децата со посебни потреби исто колку и природата на нивната
попреченост. Прифаќањето на состојбата, нивниот став, подготвеноста да се
занимаваат со децата, нивната социо-културна средина и зрелост за успешно
воспитание, образование и совладување на вештини за самостоен живот.
Детето оди во училиште во кое би одело и ако нема попреченост во развојот,
стекнува и продлабочува знаења во зависност од неговите можности и способности, а
програмата и методите на работа се прилагодени на неговите потреби. Со
вклучување на учениците со посебни потреби се бара приспособување на
училиштето и средината кон учениците, се намалува етикетирањето,
неинформираноста и предрасудите кон овие ученици и се поттикнува градење на
другарство, разбирање, пошит и друго.
Секое училиште го планира својот развоен пат, етос, клима.
Цели и задачи на инклузивниот тим се:
-

-

Идентификација и евиденција на учениците со посебни потреби во
училиштето
Запознавање со способностите и можностите на учениците со посебни
потреби
Учество во изработка ,спроведување и евалуација на програмата за работа
со ученици со посебни потреби
Планирање и реализирање на работилници со паралелки во кои има
ученици со посебни потреби и создавање на клима за прифаќање на
ученикот со ПОП
Подршка на наставниците кои работат со ученици со посебни потреби
Помош и подршка на родителите на ученицитесо посебни потреби
Вклучување на родителите на учениците со посебни потребиво училиштето
посебни потреби
Поттикнуваат позитивни ставови на сите субјекти во воспитно-образовниот
процес кон учениците со посебни потреби
Следење на опременоста на училиштето со наставни помагала за работа со
учениците со посебни потреби и нивна набавка
Стекнување и размена на примери со позитвна пракса
Соработка и размена со други ст.тимови од други училишта или установи
Унапредување на воспитно-образовниот процес на учениците со посебни
потреби во училиштето

Инлузивен тим: координатор- Томчо Јанев, членови-Стојан Тимов, Снежана
Трендафилова, , Александар Тимов, Лазар Христов, Ленче Митева, Ване Трајков
Во состав на Годишната програм за работа освен програмата за инклузивниот тим во прилози
ке има и програма за работа со ученици со потешкотии во учењето и програма за ученици со
емоционални проблеми.
8.14. Туторска поддршка на учениците
Во училиштето немаме туторска поддршка на учениците
8.15. План на образовниот медијатор
Во училиштето нема ангажирано медијатори

9. Воннаставни активности
9.1. Училиштни спортски клубови

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШЕН СПОРТСКИ КЛУБ
,,ЦВЕТ,, од ВАСИЛЕВО-2020/2021
ОПШТИ НАЧЕЛА
Врз основа на одредбите на Законот за здруженија и фондации на РМ како и Статутот
и целите на своето дејствување, УЧИЛИШНИОТ СПОРТСКИ КЛУБ,, ЦВЕТ,, од Василево (во
понатамошниот текст на Програмата со назив: УСК), ќе реализира активности од областа на
спортот и спортските активности во ОУГоце Делчев, според афинитетите на учениците и
условите за реализација на истите.
За остварување на задачите и целите кои произлегуваат од Програмата за работа на
УСК, потребно е ангажирање пред се на стручниот кадар во училиштето, раководните
структури и родителите на учениците како и други релевантни фактори во општината.
Планирање и развој
Глобалниот план за развој на УСК и спортски активности во рамките на Програмата за
работа на клубот, ќе ги содржи следните подрачја :
ОБЈЕКТИ :
КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ
■ Користење на училишни сали и терени за спорт и рекреација на учениците.
■ Користење на други терени и објекти за спорт и рекреација во општината.
АКТИВИОСТИ:
СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
Во рамките на реализацијата на спортските активности и што помасовно опфаќање на
учениците кои сакаат да се занимаваат со спорт, УСК ќе формира повеќе секции во разни
спортови како што се во: кошарка, одбојка, фудбал, ракомет, пливање, стрелаштво,
планинарство, теннис, пинг-понг и други спортски дисциплини. Преку редовните тренинзи во
наведените спортски секции, ученг~ите ќе ги откриват своите спортски склоности и талент,
кои преку стручна и континуирана работа и тренинзи ќе се развиваат во идни спортисти и

натпреварувачи и потенцијални репрезентативци во националните спортски селекции на
Република Македонија.
За таа цел, ќе бидат изготвени стручни програми за работа за секоја спортска секција
поодделно со распоред на тренинзите и натпреварите на секциите.
НАТПРЕВАРУВАЧКИ АКТИВНОСТИ
Покрај редовните тренинзи, спортските секции и екипи на клубот и училиштето, ќе
имаат и натпреварувачки активности со учество на училишни натпревари организирани од
соодветните училишните спортски асоцијации. Со
учеството и настапите на натпревари, младите спортисти ќе го стекнуваат
потребното натпреварувачко искуство за што поголем развој како спортисти и
натпреварувачи.
Секциите и екипите на клубот во наведените спортови, ќе земат учество на натпревари
на локално ниво кои ќе ги организира клубот и локалната самоуправа, потоа на регионално
ниво и државно ниво во организација на соодветните државни спортски федерации, како и на
меѓународно ниво во рамките на соработката со училишни спортски клубови и друштва од.
други земји.

МЕДИЦИНСКО- ЗДРАВСТВЕНИ АКТИВНОСТИ
Со оглед на се поголемата присутност на физички и телесни деформитети кај младата
популација односно учениците, УСК ќе формира секција за Кинезитерапија, преку чија работа
на соодветни стручни лица со соодветни вежби ќе се помага на младите лица и децата за
делумно отклонување и намалување на деформитетите и јакнење на организмот.

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ
За успешна реализација на Програмата за работа, клубот ќе инвестира во стручното
усовршување на стручните кадри-наставници во клубот, преку набавка на стручна литература
во вид на стручни книги и видео материјали, како и преку испраќање и присуство на стручни
семинари и курсеви, како во земјата така и во странство.

МАТЕРИЈАЈНО- ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА
СОПСТВЕНИ ФИНАНСИИ
-

Членарина од учесниците во спортските ппсоли

-

Спонзори и донатори

-

Самофинансирање од страна на родителите

ФИНАНСИИ ОД БУЏET
- Средства од буџетот на општината
- Средства од соодветната училишна спортска асоцијација
СПОНЗОРИ И ДОНАТОРИ
-

Периодични барања до стопанските и нестопанските организации

Изготвување на проект-програми за активности од областа на спортот, спортската рекреација
и здравствени акции и манфиестации за конкурирање кај соодветните општински и државни
институции како и кај странски финансиски организации.
Во наставата по Физичко и здравствено образование можат да се
по пливање и скијање.

планираат и

Забелешка : Ученичкиот спортски клуб треба да се
за да може да започне со работа.

часови

пререгистрира

Oдговорни наставници за спортскиот клуб во училиштето
Алма Тенев,Зоран Атанасов,Мите Митев и Борис Трајчев и директорот на училиштето Стојан
Тимов
Тим за следење на реализацијата и програмата на спортскиот клуб во училиштето

директорот на училиштето Стојан Тимов,Тања Василева и Томе Јанев

.
9.2. Секции/Клубови
Учениците се организирани во секции со цел да ги покажат своите квалитети и вештини по
одделни предмети. Секциите се одржуваат еднаш неделно, според распоредот што е
утврден на ниво на училиштето. За учество во работата на секциите учениците се
определуваат со пополнување на анкетни листи кои се задаваат во почеток на учебната
година. Според карактерот и содржината на работа, слободните ученички активности се
застапени како:
- Слободни активности за проширување и продлабочување на знаењата и способностите на
учениците
- Културно-уметнички активности
-Слободни технички активности
-Спортски активности
Преку слободните ученички активности се постигнуваат значајни воспитно-образовни
резултати.
Задачите на слободните ученички активности се:
- Да се поттикнува и негува детската љубопитност, сознајните способности и креативноста на
учениците
- Учениците да се воведуваат во задачи кои бараат поголема самостојност во нивното
извршување
- Да се негува доследност и истрајност во извршување на ученичките обврски
- Да се создаваат навики кај учениците за правилно и рационално користење на слободното
време
- Слободни ученички активности се реализираат на наставни часови предвидени со
распоредот на часови.
Одговорни наставници од предметна настава за секции кои се формираат во септември
секција по предмети

одговорни наставници

драмска секција

Марија Митрова и Анита Митева

рецитаторска секција

Виктор Христов и Јулијана Малинова

математичка секција

Павлнка
Димитриева
Костуранова

биолошко/еколошка

Томе Китановски

секција географија

Никола Гоџиров

секција историја

Герас Митев

музичка секција

Љубица Митрова и Иван Костов

секција сообраќај

Тихомир Младенов

Англиски јазик

Марија
Вучкова,
Зорица Тумбова

француски јазик

Софија Стојкова

германски јазик

Сенка Ангелова

ликовна секција

Мирјана Илиева

спортска секција

Алма Танев Зоран Атанасов Митко Митрев

секција информатика

Василка Витанова

секција физика

Лидија Михаилова

секција хемија

Ленче Вучкова

секција

Ване Милев

и

Марија

Александар

Тимов

млади библиотекари

Наставници од одделенска настава формираат секции во септември според своите
афинитети и можности.

9.3. Акции

Активност

Одбележува
ње Недела
на детето

Меѓународна
недела на
гладот

Цел на активност

Прием на
првачињата во
Детската
организација,
запознавање со
детските права
Развивање на
хуманост кај
учениците

Реализатор

Време на
реализац
ија

Очекувани
рефек
ти

Наставници –
одделенска
настава

Првата
полна
недела
октомври

Почитување
на правата но
и обврските
на учениците

Одделенски
раководители

октомври

Подигање
насвеста за
хуманост и
помош кај
учениците

Светски ден
на
толеранцијат
а

Активност за
одржување и
уредување
на
училишната
зграда и
двор
Активност за
уредување
на
училниците
и холот на
училиштето
со цветен
насад

Запознавање
на учениците со
поимот
толеранција и
развивање на
шувство
на
толерантност
Позитивен став
кон
трудот

Развивање на
смислата за
етстетско и
хортикултурно
уредување на
просторот

Наставници
координатори на
ученички
парламент

октомври

Поголема
меѓусебна
толеранција

Класни
раководители

Во текот
на
годината

Чувство за
одгово
рност
при
работа

Одговорни
наставници

Ноември
Мај

Создавање на
навики за
уредност,
симетрија,
навремено
извршување
на задачите и
одржување на
цвеќето и
зеленилото
Создавање
навики за
помагање и
солидарност

Организирање
на собирни
акции:
парични,
облека, храна,
играчки и книги

Од нас за
нас,развивање чувство
на солидарност и помош

Одделенски
раководители

ноември

Одбележување
денот на
општината

Промоција на
училиштето

Наставнициистакнати ученици

декември

Почитување на
локалната
заедница и
нејзините
одбележја

Ден на
турската
азбука

Почитување на
различностите

Наставници
турски наставен
јазик

декември

Мечусебн
толеранција и
почитување на
двта етникума

Организирање
новогодишн
забава,
новогодишен
базар

Дружење и забава на
учениците

Одд.раководители

Промоција на
училиштето

Наставници по
македонски јазикликовно
образование

Февруаримарт

Почитување на
традицијата

Развивање на
натпреварувачки дух кај
учениците

Одделенски
раководители

април

Успешно
реализирана
манифестација

Позитивен став кон

Наставници по

април

Поттикнувње

Одбележување
Ден на Празот

Први април –
ден на шегата

декември

Успешно
организирана
забавазадоволни
ученици

Одбележување
месецот на
книгата

книгата и читањето

македонски и
странски јазик

Позитивен став кон
работата и традицијата

Одделенски
раководители

Март -април

Поттикнување на
чувството за
убаво и
задоволство по
извршена работа

Одбележување
на Денот на
македонскиот
јазик

Негување на љубов кон
македонскиот јазик

Наставници
македонски јазик

мај

Поттикнувањ на
љубов

Активности
по повод
патрониот
празник

Промоција на
училиштето

Велигденски
базар

љубов кон
книгата

Кон
македонскиот
јазик
Одговорни
наставници

Мај

Уважување и
негување на
делото на Гоце
Делчев

10. Ученичко организирање и учество
Забелешка-Ученичиот парламент ќе се формира во текот на месец септември според
упатсво и насока за ученичко организирање а програмата ќе биде доставена во прилози, а кај
истата че има промени во текот на учебната година

11. Вонучилишни активности
11.1. Екскурзии, излети и настава во природа
Ученичките екскурзии, како посебен облик на воспитно-образовна работа, заземаат
значајно место и улога во наставната дејност. Екскурзијата е патување во најширока
смисла, организирана и дидактички подготвена посета на одредени места. Преку
екскурзијата учениците ги прошируваат своите знаења, добиваат сознанија за предметите
и појавите во врска со наставата од поблиската и подалечната околина. Педагошката
вредност на екскурзиите се согледува во тоа што:
-

придонесува за развој на способноста за набљудување, мислење, внимание,
љубов кон природата;

-

се развива другарство и пријателство;

-

позитивно влијае на физичкиот развој.

Ученичките екскурзии се организираат надвор од училиштето и затоа е потребно при
планирањето на излетите и ученичките екскурзии да се има во предвид возраста на
учениците и наставниот план и програма за одредено одделение.
Екскурзиите може да се поделат на наставни, екскурзии со општо воспитнообразовен карактер, комбинирани ученички екскурзии и екскурзии за забава и рекреација.
За кој вид екскурзии ќе се одлучи училиштето зависи од тоа кои цели и задачи треба да се
реализираат со неа. За учениците од I до V одделение ќе бидат организирани еднодневни
и дводневни екскурзии од видот на комбинирани екскурзии. За учениците од трето
одделение ќе се организира една еднодневна екскурзија. За учениците од петто
одделение ќе се организира настава во природа. За учениците од VI и IX одделение ќе
бидат организирани повеќедневни екскурзии со забавно-едукативен карактер, додека пак
за учениците од останатите

одделенија ќе се организира еднодневна. Еднодневните

екскурзии ќе се реализираат наесен и напролет. За учениците од предметна настава
предвидена е традиционална посета на Саемот на книгата. Сите овие ученички екскурзии
ќе бидат однапред планирани и програмирани, а родителите ќе бидат вклучени во
организирањето и реализирањето. Во текот на учебната година ќе бидат организирани и
екскурзии од страна на наставниците кои се одговорни за слободните ученички активности.
За секоја ученичка екскурзија најпрво се доставува програма во која ќе бидат
наведени воспитно- образовните задачи

и се бара одобрување од БРО (до

министерството). Со програмата ќе бидат запознаени родителите и задолжително ќе се
бара нивна согласност.

Врз основа на член 6 од Правилникот за начинот на ученичките екскурзии и другите
слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 10-404/1 од 01.11.2010
година), Стручниот тим при ООУ Гоце Делчев Василево, изготви:

ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА
З А У Ч Е Н И Ц И Т Е О Д 6-то О Д Д Е Л Е Н И Е П Р И О О У
„Г О Ц Е Д Е Л Ч Е В
В А С И Л Е В О ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

ЦЕЛИ:


Да се совладат и прошират стекнатите знаења;



Да се применат вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите и
односите во средината, културно- историски знаменитости, индустриски и
земјоделски капацитети.

ЗАДАЧИ:


изучување и истражување на објекти и појави во природата;



развивање интерес за природата и градење еколошки навики;



запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви;



градење чувство на патриотизам, толеранција и соживот;



развивање позитивен однос кон националните, културните и естетските
вредности;



социјализација и стекнување искуство за осамостојување и грижа за себе.

Содржини и
активности

Раководители

Време на

Локации за

Вкупно

изведување и

посета и правци

ученици во 6

времетраење

на патување

одд.

Патни правци:
Посета на
манастири и
локалитети од
историско
значење,

Мирјана Илиева
Во текот на
Василка Витанова
месец мај
Наце Тушев
Јулијана
Малинова
Александар
Тимов

1 ден
Струмица-Скопје
Локалитети:
Аеродром -Скопје ,
Скопско кале,

набљудување на

Стара чаршија,

појави во

спомен куќа на

природата,

Мајка Тереза,

истражување на

Музејот на

културите во тие

Македонија,

краишта и

Музејот на

развивање на

македонската

еколошката

револуционерна

свест на

организација,

учениците преку

плоштад на град

развивање на

Скопје, Црквата

љубов кон

„Св.Спас“-Скопје,

природата.

Трговски центар
„Веро“
2 ден
Скопје-Крива
Паланка –
Кратово-ШтипРадовишСтрумица
Локалитети:
Св.Јоаким
Осоговски ,
Кратово-Големо
градиште с. Коњух
, (градот со
неговите кули,
мостови и
манастирот),
Тврдината ИсарШтип, Црквата „Св.
Троица“ Радовиш

Техничка организација:Спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди за
организирање на екскурзии и други слободни активности со објавување на оглас во најмалку
два дневни весника, од кои најмногу во по еден од весниците што се издаваат на македонски
јазик и во весниците што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат јазик
различен од македонскиот јазик. Формирање на комисија за прибирање на понудите и
спроведување на постапката.
Начин на организирање: Финансиски средства од родителите на учениците. Финансиските
средства родителите ќе ги уплаќаат на самофинансирачка сметка на училиштето

Врз основа на член 6 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките
екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта ( бр.
10-404/1 од 01.11.2010 година) , Стручниот тим при ООУ ,, Гоце Делчев ,, - Василево,
изготви

ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ТРОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД 9-то
ОДДЕЛЕНИЕ ПРИ ООУ ,, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ,, - ВАСИЛЕВО
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021
ЦЕЛИ:
 Да се совладат и прошират стекнатите знаења;


Да се применат вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите и
односите во средината,културно историски знаменитости , индустриски и
земјоделски капацитети.

ЗАДАЧИ:
 изучување и истражување на објекти и појави во природата;


развивање интерес за природата и градење еколошки навики;



запознавање со културата и начинот на живеење на лугето во одделни краеви;



градење чувство на патриотизам , толеранција и соживот;



развивање позитивен однос кон националните, културните и естетските
вредности;



социјализација и стекнување искуство за осамостојување и грижа за себе.

СОДРЖИНИ И
АКТИВНОСТИ

РАКОВОДИТЕЛИ

ВРЕМЕ НА
ИЗВЕДУВАЊЕ И
ВРЕМЕТРАЕЊЕ

Посета на манастири
и локалитети од
историско значење ,
наблудување на
појави во природата
,
истражување на
културите во тие
краишта и развивање
на еколошката свест
на учениците преку
развивање на љубов
кон природата .

/
Марија Вучкова
Виктор Христов
Ленче Вучкова
Маре Митрова

Крај на септември
и почеток на
октомври (во
договор со
учениците и
родителите,
терминот може да
се помести за
месец мај)

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ
НА ПАТУВАЊЕ
Патни правци:
1.ден :Струмица ( преку Валандово) Прилеп –Битола-Охрид
Ноќевање во хотел
Локации:
Локалитет Стоби, Прилеп (Горен
Град и Маркови Кули),
Битола (Хераклеа)
Патни правци:
2 ден . Охрид-Струга -ДебарМаврово
Ноќевање во хотел
Локации:
Охрид (Стари Град, Плаошник ,
Антички театар,Самоилова тврдина)
Струга-Вевчански извори
Дебар- Св.Јован Бигорски, Кањонот
на Радика ,
Национален парк Маврово ,
Ноќевање на учениците во Маврово
Патни правци:
3 ден
Маврово-Скопје- Струмица
Локации:
Скопје(Кањонот на Матка, Скопско
Кале, Стара Чаршија)

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: Спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди
за организирање на екскурзии и други слободни активности со објавување на оглас во
најмалку два дневни весника, од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на
македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 %
од граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот јазик. Формирање на Комисија за
прибирање на понудите и спроведување на постапката.
НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ: Финанасиски средства од родителите на
учениците.Финансиските средства родителите ќе ги уплаќаат на самофинансирачката сметка
на училиштето
Врз основа на член 6 од Правилникот за начинот на ученичките екскурзии и другите
слободни активности на учениците од основните училишта (бр. 07.999/2 од 05.06.2014
година), стручен тим од одделенска наставници изготви
Програма
За изведување на настава во природа

Општинското основно училиште Гоце Делчев, Василево , со учениците од петто одд.во
учебната 2020/2021год.
Планира да изведе настава во природа во пролет 2021 год.
Наставници одговорни за реализирање на настава во природаСлаџана Тимова,
Лазо Христов,Гордана Јанева,Синан Салиев,Марика Петрова,Станој
Спасов,Лилјана Цветкова, Фроска Бенџерова,Родна Миткова

ВКУПН
УЧЕН
то ОД

Организирање настава во природа
Под поимот настава во природа се подразбира организирање и реализирање на
воспитно-образовна работа на одредено место или локалитет во природа. Таму учениците
добиваат
знаења, односно се врши утврдување, проширување, систематизирање и
практично применување на стекнатите знаења од повеќе наставни предмети, но и
стекнување на нови преку набљудување, експериметирање, што во училишни услови тешко
може да се реализира. Истовремено се обрнува внимание на емоционалниот и социјалниот
живот на учениците: воспоставување на пријателски односи меѓу учениците и негување на
другарски и хумани меѓусебни односи.
Врз основа на член 6 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките
екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта ( бр.
10-404/1 од 01.11.2010 година) , Стручниот тим при ООУ ,, Гоце Делчев ,, - Василево,
изготви

ПРОГРАМА ЗА ПОСЕТА НА САЕМОТ НА КНИГАТА-2020/2021
Цели и Задачи:
-поттик за пројавување љубов кон пишаниот збор кај учениците
- запознавање со нови и возбудливи содржини
- љубов кон мајчиниот јазик
Реализација
- Саемот на книгата традиционално се реализира во текот на месец мај. Оваа патување се
збогатува со дополнителни содржини со цел да се исполнат проектираните едукативнозабавни цели, демократски избрани од мнозинството ученици.
Техничка организација
- Саемот на книгата го организира Тим од наставници во следниот состав: Јулијана
Малинова, Марија Митрова, Виктор Христов, Анита Митева – наставници по македонски јазик;
Ване Милев – библиотекар; Марија Вучкова – англиски јазик и Томе Китановски – природни
науки и биологија. Доколку има слободни места, наставниците кои имаат желба, заради свое
стручно усовршување, можат да земат учество во посетата.

Општински натпревари
Млади библиотекари

Регинални и држани
натпревари
Млади библиотекари

Учесници (ученици и
наставници)
-Ученици од завршното
одд.

Време на
реализација
Октомври

- библиотекар
Литературни и ликовни наградни
конкурси:
-Детска недела, Нова Година
-Св. Петнесет Тивериополски
Свештеномаченици
-Осми март – Ден на жената
-Ден на училиштето

-Ученици – членови на
литературна и ликовна
секција;
-Наставници по
македонски јазик и
ликовно образование

Октомври
Ноември
Декември
Март

-Ден на општината
-Општински и зонски натпревари
во атлетика

-Ученици-фудбалска
екипа

-општински и зонски натпревар
во мал фудбал

-наставници по
физичко и здравствено
образование

-Општински натревар во одбојка

Регионален натпревар -Ученици од завршните
по англиски јазик (во одд.-членови на
организација
на
Ј. секцијата за странски
Кемал)
јазици;

Декември
Март

Декември

-наставници по
англиски јазик
Регионален натпревар
по математика-физика
(во организација на Ј.
Кемал)

-Ученици од зав. одд.членови на секцијата
по математика и
физика;

Март

- наставници по
математика
Регионален натпревар
по математика

-Ученици од IVдо IX
одд.

Март

-Наставници по
математика
Рег. натпревар по
географија

-Ученици-членови на
геогр. секција

Март

Државен натпревар по
информатика

- Ученици од седмите
одд.,

Април

- наст. по информатика

Општ. натпревар ,,Детски
семафор,,

Реп. натпревар ,,Детски
семафор,,

-Ученици од Vдо VII
одд.

Април

Рег. натпревар по
физика

-Членови на секцијата
по физика

Април

-наст. по физика
Олимпијада на МТП

Олимпијада на МТП

-Ученици од VII и
IXодд.

Април

Натпревар по англиски
јазик

-Членови на секција по
англиски јазик

Април

Натпревар по
математика

-Членови на сек. по
математика

Мај

-Наставници по

математика
Уметничко рецитирање

-Членови на рецитатор.
секција

Април

-Наставник по мак.
јазик
Меѓународен натпревар
по математика КЕНГУР

-Ученици од Iдо IXодд.

Март

11.2. Податоци за учениците од основното училиште вклучени во вонучилишни
активности
Во почетокот на учебната 2020/21 год.ке се изработат и достават анекс податоци за
бројот на ученици од нашето училиште кои се вклучени во вонучилишни активности во:
основно музичко училиште, балетско училиште, кошаркарски клуб, спортска академија,
училиште за танц .
12. Натпревари за учениците
Ученичките натпревари се облик на активности кои играат значајна улога во развојот на
личноста на ученикот. Преку нив се развива и продлабочува интересот на учениците, се
воспоставува активен однос кон наставата, се продлабочуваат, прошируваат и збогатуваат
знаењата. За да се постигне помасовно учество на учениците на натпреварите и
постигнување на подобри резултати неопходно е наставниците да го зголемат квалитетот на
подготовките на учениците преку СУА и додатна настава. Преку ученичките натпревари се
презентираат постигнувањата на учениците во наставата и другите подрачја од воспитнообразовната дејност. Овие натпревари ќе се организираат на ниво на училиште, регион во
рамките на републиката, а најуспешните ученици би учествувале и на меѓународни
натпревари.
ПРОТОКОЛ ЗА УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ Место на одржување на ученички натпревари:
Слободна училница
- На натпреварот се пријавуваат ученици по сопствен избор, исто така одделенските –
предметните наставници може да извршат избор на ученици кои ќе учествуваат во
натпревари .
-На планот кој ќе се приложи да се вметнат време на реализација (датумите на одржување)
на натпреварите да се внимава да нема совпаѓање на датуми во ист ден - Два дена пред
одржувањето на натпреварот да се прочита соопштение на учениците по кој предмет ќе се
организира натпреварот, кое одделение, часот на одржување и местото на одржување
- Учениците имаат право да се пријават најмногу на три училишни натпревари, односно само
по три наставни предмети
- Учениците кои ќе освојат 1, 2, 3 место да бидат на соодветен начин наградени
(задолжително пофалница), наградите да бидат унифицирани за сите ученици –
Одделенскиот и предметниот наставник треба изготви
да список на учениците кои
учествувале во натпревар (три списоци), едниот список да биде вметнат во папката за
соопштенија, вториот да се истакне на огласна табла (истите да бидат рангирани според
бројот на освоени поени и освоено место) и третиот список да се достави до педагошкопсихолошката служба
- На одделенските часови учениците да бидат запознаени со протоколот и планот за
училишните натпревари.
-Нашето училиште за сите учества на натпревари ги подмирува трошоците на натавникот и
ученикот како котизациаја за учество,обезбеден превоз и храна.

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ

Унапредување на мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и
меѓуетничката интеграција
13.

МЕГУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО“
Мултикултурниот меѓуетничкиот интегритет како значаен сегмент во општеството е
значаен за општата толеранција меѓу учениците, пред се ако се работи за училишта во кое е
застапена различна национална и верска припадност.
Преку наставната програма за петто одделение, во неколку наставни часа ќе биде
спроведена програмата за мултикултурна интеграција во наставните содржини каде што се
чувствува таа разлика меѓу учениците се со цел да се надминат или ублажат разликите.
Цел: Да се потикне соработка и толеранција меѓу учениците во текот на наставата и во
вон наставните активности
Планирањето за меѓуетничка интеграција во образованието е во состав на прилозите
на Годишната програм

14. Проекти што се реализираат во основното училиште
АКЦИСКИ ПЛАНОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧИЛИШНИТЕ ПРОЕКТИ

Проект

Цел

Активности

Одговорни лица

Еко- мрежа

Развивање на
еколошката свест кај
учениците и
вработените во
училиштето

Зоран Атанасов
Герасим Митев
Зојка Јанушева
Кате Василева

Инклузивно образование

Вклучување на
децата со ПОП во
редовната настава

-имплементација на
содржини во
наставата
-организирање еко
акции
-ликовни и
литературни
конкурси
-советувања
-посета на часови
-соработка со
др.институции

Меѓуетничка интеграција во
образованието

Активно вклучување
на сите субјекти за
унапредување на
МИО

-соработка со
др.училишта
-Воннаставни
активности
-работилници
-имплеметација на
содржини во
наставата

Томчо Јанев

Слаџана Тимова

Антикорупциска едукација

Професионални компетенции кај
директорите,стручните
соработници и наставниците

Образование на малите етнички
заедници

Да се оспособат
учениците за
спречување и
заштита од
корупциски
активности
Личен
професионален
развој на
директорот,наставни
ците и стручните
соработници
Поактивно
вклучување на
малите етнички
заедници во
образовниот процес

-Воннаставни
активности
-работилници

Наце Тушев

-интерни семинари
-нагледни часови
-учество на
натпревари

Лидија Михаилова
Елисавета Пелтечка

-семинари
-активности

Цвета Костадинова
Енис Шавле
Лила Иванова
Марија Костуранова
Павлинка Димитриева

15. Поддршка на учениците
15.1. Постигнување на учениците
Во нашето училиште ученикот е главен субјект при реализацијата на
воспитно-образовниот процес. Во таа насока, училиштето ги превзема сите потребни
активности за да им овозможи на сите ученици подобри услови и можности за
постигнување на солидни образовни резултати. Училиштето води целосна и уредна
евиденција за напредокот, постигнувањата, редовноста и поведението на учениците,
како и за нивниот социјален, емоционален и интелектуален развој. Постојано, во
текот на годината, стручната служба и наставниците прават анализи запотребите на
учениците, но и за наставниците, кои ќе доведат до подобрување и унапредување на
наставата. Во овој дел акцент се става и на идентификацијата и утврдување на
потребите на надарените учемици, како и на ученици со посебни потреби. Стручните
активи за во својат 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.
Табеларен преглед на успехот на учениите по наствни предмети во паралелките од
четврто до деветто одд.
Успех на учениците по предмети од четврто и петто одд. на македонски и турски
наставен јазик

Среден успех

Среден успех

Среден успех

Среден успех

четврто одд.

петто одд.

четврто одд.

петто одд.

македонски

македонски

турски јаз.

турски јаз.

Турски јазик

3,67

4,14

Македонски во тур.паралалелки

2,89

3,14

2,50

3,21

предмети

Македонски јазик

Англиски јазик

4,10

3,89

3,50

3,85

Математика

3,81

3,76

3,46

3,57

Ликовно образование

4,53

4,34

3,46

4,64

Музичко образование

4,56

4,22

3,46

4,64

Техничко образование

4,17

4,17

3,28

4,0

Општество

3,91

3,75

3,25

3,35

Физичко и здравств.обр.

4,79

4,71

3,92

5,00

Природни науки

4,08

3,84

3,17

3,07

Работа со компјутер и основи на
програмирање

4,46

4,05

3,21

3,85

3,21

3,35

3,30

3,82

Изборни предмети

творештво

Среден успех

4,23

4,11

прeдмети

Среден
успех

Среден
успех

Среден
успех

Среден
успех

шесто одд.

Седмо одд.

Осмо одд.

Деветто
одд.

Среден успех
шесто-деветто

Македонски јазик

3,66

3,12

3,48

3,54

3,45

Мак. за
др.етнички заед.

2,71

3,43

3,42

2,25

2,95

Англиски јазик

3,38

3,02

3,34

3,57

3,33

Француски јазик

3,18

3,10

3,10

3,52

3,22

Германски јазик

3,88

2,98

4,15

3,80

3,70

Математика

3,58

2,70

3,11

3,45

3,21

Историја

3,54

3,04

3,23

3,46

3,32

Географија

3,71

3,18

3,61

3,95

3,61

Природни науки

3,69

3,69
3,04

Етика

3,04
3,29

Граганско
образовани

3,67

3,48

4,07

Иновации

3,04

Биологија
Информатика

3,54

Техничко образ.

3,85

3,17

3,54

2,92

4,07
3,25
3,23
3,85

Физика

3,02

3,15

3,09

Хемиј

3,23

3,09

3,16

Ликовно
образование

4,06

3,54

3,60

4,29

3,87

Музичко
образование

3,98

3,28

3,75

4,26

3,82

Физичко и
здравствено
образование

4,50

4,20

4,54

4,35

4,40

Изборни
Етика на религии

3,67

3,67
3,73

Техничко образ.
Изборен спорт

3,48

3,60

4,66

4,66

Вештини на
живеење

3,19

3,88

3,53

Проекти од
информатика

3,61

3,77

3,69

4,14

4,14

Проекти од лик.
уметност
Танци и народни
ора
Среден успех

3,67

3,19

3,46

4,78

4,78

3,77

3,52

Успех на учениците по предмети од VI-IX одд.

Во паралелките во четврто и петто одделение на македонски јазик најнисок
успех постигнале учениците по наставните предмети математика и македонски
јазик,додека во паралелките на турски наставен јазик најнисок успех постигнале по
наставните предмети англиски јазик и македонски јазик во турските паралелки. Од
шесто до деветто одделение највисок успех учениците постигнале по наставниот
предмет Физичко и здравствено образование, а додека најнисок успех во шесто
одделение и деветто одд. најнисок успех има по наставниот предмет македонски
јазик за другите етнички заедници, во седмо одделение има по наставниот предмет
математика, во осмо по наставниот предмет физика.
Во делот на прилози е изработен план за поддршка на учениците за подобрување на
постигањата .Основна цел на овој план е идентификација на учениците со проблеми
во учењето као и ученици кај кои има значително намалување на успехот.Најпрво че
се направи анализа на постигањат преку следење на истите а потоа соодветно че се
планират активности .Односно дополнителна настава за учениците кои имаат
потешкотии во постигањата како и додатна настава за талентираните ученици.

План за поддршка на учениците за подобрување на постигањата

Содржини

Начин на реализација

Анализа на постигањата
на учениците по пол,
наставни предмети,
квалификациони
периоди

-увид во педагошката
евиденција
-разговори со
одд.раководители

Носители на
релизација

Одд.наставници
Стручна служба

-изработка на извештаи
Идентификација на
ученици со потешкотии
во учењето

Идентификација на
надарени ученици

Следење на успехот при
премин од одделенска
во предметна настава

-додатна настава
-работилници

Одд.наставници

Советувањесо родители
групно и индивидуално

Стручна служба

-дополнителна настава
-слободни ученички
активности

Одд.наставници
Стручна служба

-разговори со учениците
Анкетирање

Одд.наставници

-следење на адаптираноста

Стручна служба

15.2. Професионална ориентација на учениците
Појдовни основи за концепирање на програмата:
- правилно професионално информирање и советување услов за правилен избор на
занимање
- познавање на професија- правилен избоир на истата
- познавање на своите можности и интереси
- соодветна реална проценка на своите способности
- навремено професионално информирање- професионална зрелост
-упатства и совети од родителите,значаен и влијателен фактор за избор на занимање
-влијанието на потесното и поширокото семејство, другарите и пријателите при избор
на занимање
- влијанието на медиумската култура при избор на занимање
Генерална цел:
- правилен избор на идното занимање на учениците од деветто одделение
Носители на програмата :
стручната служба и ученички парламент, одд раководители на деветто одд.
Форми на работа:
групна форма, индивидуална, панел дискусија( учество на аудиториумот)
Ресурси:
извештај од анкета, стручна литература,сознанија од следење на учениците, филм,
присуство на состаноци на Ученичката заедница
Очекувани ефекти:
Добиените сознанија и информации учениците од деветто одд. да ги искористат
за правилилен избор на занимање

15.3. Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од
злоупореба и запуштање, спречување дискриминација

-

Превентивни програми

Превентивните програми кои планираме да се реализираат во нашето
училиште имаат за цел проширување на знаењата на учениците за одредени
актуелни теми како и развивање на животни вештини со што би се отфрлиле
неприфатливите облици на однесување. Воедно ќе допринесат за развивање на
сопсобностите и вештините на учениците за донесување исправни одлуки и
решавање проблеми. Превентивните програми ќе опфатат теми од областа на
здравјето и здравиот начин на живеење, правилна исхрана, заштита од заразни

болест, правилна организација на слободното време и понуда на спортски содржини.
Значајно внимание ќе се посвети на присутноста на насилството, видови на
насилство и начини на негово спречување, како и промовирање на ненасилна
комуникација и развивање на другарството. Безбедноста на учениците во училиштето
како важен елемент исто така ќе биде дел од овие програми кои ќе се реализираат во
соработка со надлежните институции. Превентивните програми ќе се реализираат
преку редовната настава(одделенски час-програма за животни вештини, избормна
ннастава како и вон наставни активности.)
-

Безбедноста 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.
Редовно се одвиваат дежурства на учениците и наставниците, според
однапреднаправен распоред. Учениците од одделенска настава се згрижени и по
завршувањето нна часовите одстрана на дежурниот наставник, се додека не ги земат
родителите, а за тоа се води редовна евиденција. Училиштето има изработено План
за заштита и спасување кој предвидува заштита на учениците и вработените во
училиштето од елементарни непогоди.
-

Позитивна социо-емоционална клима

Промените што се случуваат во општеството и воопшто во светот, и брзиот
развој на технолошките процеси особено се одразуваатврз човекот и семејството
како основна клетка во општеството. Таквите промени се особено стресни и се
одразуваат на сите и на најмалите членови-децата. Децата своите и проблемите на
семејството ги носат во училиштето. Првите интеракции и комуникација се одвива
помеѓу наставниците и учениците. Сите наставници не умеат да се справат со
одредено однесување на учениците поради што погрешно се толкува и создава
вознемиреност и кај наставникот и кај ученикот. Лошо се одразуваат и на личноста,
на училишната клима и воспитно-образовниот процес. За учениците кои покажуваат
негативни промени во однесувањето(асоцијално, антисоцијално однесување,
емоционални проблеми, отсуство од настава, намалување на успехот) училишниот
психолог ќе реализира индивидуални разговори и работилници. За реализација на
овие работилници и други групни активности со учениците и нивните родители, ќе се
изготват акциски планови и програми за работа, во зависност од видот и проблемите
на учениците
Планирани активности за учебната 2020/21година
-Обезбедување од агенција за безбедност според посебна програма за работа
- Секојдневно дежурство од страна на наставниците со
определено место и задачи
- Секојдневни дежурства од страна на ученици со посебно
место и задачи на дежурниот ученик
- Организирање работилници за ученици за справување со конфликти на
конструктивен
Начин
- Вклучување во проекти на тема справување со насилство од страна на други
институции

- Соработка со СВР –Струмица и Сектор за малолетнишка деликвенција

16. Оценување
16.1. Видови оценување и календар на оценувањето

Оценувањето е процес на прибирање податоци и донесување на суд за
постигањата на учениците во однос на определени критериуми за
успешност.
Оценувањето на учениците се врши според критериуми и стандарди утврдени од
страна на МОН и БРО.
Според времето кога се изведува,оценувањето може да биде:
-Дијагностичко(иницијално)-се изведува на почетокот на наставната година или на
почетокот на обработка на некоја нова,содржински специфична целина.
-Формативно(тековно,процесно)-се изведува на секој час,во текот на самиот
наставен процес.
-Сумативно(завршно)-се изведува на крајот на наставниот процес или по
завршувањето на некоја содржинска или временска наставна целина(наставна тема
или класификационен период-тримесечие,полугодие)
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Согласно концепцијата за деветгодишно образование,учениците се оценуваат описно
и бројчано во три периоди и тоа:
1.Учениците кои се опфатени во прв период(I –III одделение),се оценуваат со описни
оцени.Со описните оцени се дава приказ на постигањата на учениците и опис на
социјализацијата и развојот на детето.
2. Учениците кои се опфатени во втор период((IV –VI одделение),се оценуваат
комбинирано односно со описна оцена во прво тримесечие, прво полугодие и трето
тримесечие,а со бројчана оцена на крајот на учебната година.Сето тоа е со цел
полесно адаптирање кон преминот во трет период од деветгодишно образование.

3 Учениците кои се опфатени во трет период( VII-IXодделение),се оценуваат само со
бројчани оцени.
Оценка за поведението на ученикот - се утврдува врз основа на редовната посета
на часовите и извршување на училишните обврски,однесувањето на ученикот
согласно одредбите во Законот за основно образование,однесувањето на ученикот во
однос на другите ученици,вработените и имотот во училиштето.
Поведението се оценува описно и тоа:
-примерно
-добро
-незадоволително
На почетокот на секоја учебна година наставниците изготвуваат План за писмено
проверување на постигањата на учениците и истиот е евидентиран во дневникот на
паралелката.
Проверувањето
на
постигањата
на
учениците
се
годишните,тематските и дневните планирања на наставниците.

дефинира

и

во

Секој наставник води досие за ученик и портфолио за наставник.Досието содржи
ученички изработки,а се со цел формирање објективна оцена како и нивно
перманентно следење.
Портфолиото на наставник содржи дел од ученички изработки,планирањата
предвидените активности за реализирање на редовната настава и воннаставните
активности.
За реализираните постигања на учениците се прават извештаи и анализи на
наставничките и одделенските совети на крајот од секое тримесечие и година.
Одделенскиот наставник,односно раководителот на паралелката е должен да го
извести родителот за успехот и поведението на ученикот најмалку два пати во секое
полугодие.
Ученикот од I заклучно со V одделение не може да го повторува одделението.Ако
ученикот не успеал да ги совлада наставните содржини до крајот на учебната година
како последица на подолго отсуство поради болест,преселување и други оправдани
причини,по предлог на родителот или по предлог на одделенскиот раководител и
стручните служби на училиштето,а по претходна согласност од родителот,може да
остане во истото одделение за што согласност донесува Наставничкиот совет на
училиштето

16.2. Тим за следење, анализа и поддршка
Во училиштето се формира тим за следење,анализа и поддршка на
наставниците при изведувањето на процесот на оценување.
Се утврдува и процедура за поплаки и жалби по добиени оцени,се утврдува начин за
информирање на родителите и учениците за овие прашања.
Следењето и проверувањето ќе се реализираат преку непосредни педагошки
увиди,изготвување
извештаи,анкетирање,анализи,информации,полугодишен
и
годишен извештај,како и нивно разгледување на состаноците на стручните активи и
донесување заклучоци и ставови по истите.
Следење, анализа и поддршка при усогласувањето на оценувањето со предвидените
стандарди врши директорот и стручната служба.

Со стандардите и критериумите за оценување се запознаени учениците и
родителите.
Тим за следење и проверка на усогласеноста на оценувањето: Горица Русева, Анка
Костадинова, Олгица Костова, Митко Митрев, Никола Гоџиров,
16.3. Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на
воспитно-образовниот кадар
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16.4. Самоевалуација на училиштето
Самоевалуација на училиштето
Самоевалуацијата е склоп на активности за самостојно идентификување и
оценување на состојбите во училиштето.
Основни принципи:
-Добра организација
-Целосна објективност
-Транспарентност
Самоевалуацијата се спроведува на крајот на секоја втора наставна година.
Самоевалуацијата во нашето училиште го опфати периодот од 2018 – 2020 година и
со истата се прави анализа на седумте клучни подрачја и тоа:
1.ТИМОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА САМОЕВАЛУАЦИЈА:

Координатор

Координатор

Марија
Вучкова
членови

Тони
Еркечев
членови

Павлинка
Димитриева
членови

Олгица
Костова
Александар
Тимов
Герасим
Митев
Лилјана
Цветкова

Лила
Иванова
Анита
Митева
Јулијана
Малинова
Зоран
Атанасов
физичко

Зојка
Јанушева
Виктор
Христов
Томе
Китановски
Тања
Василева

Цвета
Костадинова
Славка
Георгиева
Енис Шавле

Катерина
Василева
Димче
Јанушев
Бранка
Панова
Валентина
Коцева

Елисавета
Пелтечка
Анка
Костадинова
Љатиф
Аршимов
Зорица
Арнаудова

Координатор

Алма
Хасанова
Горица
Русева
Верица Чоп
Попова
Маре
Митрова

Гордана
Јанева
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Подрачје
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јавноста
Координатор

Лидија
Софија
Михаилова Стојкова
членови
членови

Координатор

Подрачје 6:
Училишна
клима и
култура

Подрачје 4:
Управување,
раководење и
креирање
политика

Подрачје 3:
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н развој на
наставниците,
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соработници ,
воспитувачи
Подрачје 2: и
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Постигања на
кадар
учениците

Подрачје 1:
Организација и
реализација
На наставата и
учењето

Координатор

Марија
Василка
Костуранова Витанова
членови
членови

Координатор

Секоја клучна област се оценува врз одреден број на индикатори за квалитет, а
секој индикатор се објаснува преку теми кои се однесуваат на одредена активност
што се следи во училиштето. Квалитетот на анализираните теми и области се
евалуирани според однапред одредените индикатори. Врз основа на дадената
оценка се изведуват заклучоци каде се наоѓа нашето училиште, во која насока се
движи и кои се неговите позначајни постигања.

17. Безбедност во училиштето
Задачи:
- изготвување на ефикасен план за едукација и заштита на учениците во случај на
елементарни непогоди
- обука на учениците и вработените за ефикасна постапка во време на елементарна
незгода
- обука за навремено и организирано укажување на прва медицинска помош и
евакуација на повредените
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демонстациј
а

Правилна и браза реакција на
тимот за прва помош во сличај
на елементарна незгода

Тим за прва
медицинска
помош

февруари

демонстациј
а

Правилна и браза реакција на
тимот за прва помош во сличај
на елементарна незгода

дискусија

ситуација
Вежбовна
активност на
тимот за прва
медицинска
помошодделенска

Оспособување
на тимот за
снаоѓање во
вонредна
ситуација

Вежбовна
активност и
евакуацијапрва смена

Оспособување
на тимот за
навремено
напуштање на
училишната
зграда

Тим за
планирање,
вработени и
ученици

март

Вежбовна
активност и
евакуацијавтора смена

Оспособување
на тимот за
навремено
напуштање на
училишната
зграда

Тим за
планирање,
вработени и
ученици

април

Евалуација на
спроведените
активности

Согледување на
пропустите во
реализираните
активности

Тим за
планирање

мај

Демонстрац
ија

Навремено напуштање на
училишната зграда

Практични
вежби

Демонстрац
ија

Навремено напуштање на
училишната зграда

Практични
вежби

разговор

Надминување на
недостатоците во и пропустите
во иднина

18. Грижа за здравјето
Програма за грижа за здравјето на учениците
Здравствената заштина е дел од воспитно-образовната работа на училиштето и
се однесува на развивањето на здравствена култура на учениците и чување на
сопственото здравје и околината.Здравствената заштита се реализира преку
содржини за здравствено-рекреативно образование низ адекватни содржини во
процесот на наставата.Здравствената заштита во нашето училиште оваа учебна
година ќе се рализира преку следниве содржини и активности:
-ХИГИЕНА ВО УЧИЛИШТЕТО
Училиштето пред почетокот на учебната година ги прави сите неопходни
активности за дезинфекција и дезинсекција на училишните простории од чистење
на училиштето,училниците и инвентарот од страна на техничкиот персонал.
Училиштето преку советодавна работа ,училишни акции ,предавања ,работилници
и слично во текот на учебната година ја потикнува свеста кај учениците за
одржување на хигиената. Дежурните наставници за време на одморите , а и сите
други наставници за време на часовите се грижат и интервенираат во однос на
одржување на хигиената во училиштето и училишниот двор. Одделенскиот
раководител во своето одделение постојано работи превентивно и реагира во
ситуации кога не се одржува хигиена , а правилата на однесување и обврски на
учениците се запишани во кодексот на однесување. Училиштето кунтинуирано во
текот на целата учебна година обезбедува средства за чистење ,дезинфекција и
дезинфекција на просториите.
-СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД
Систематскиот преглед се реализира според распоред од Здравствен домСтрумица. Со систематскиот преглед ќе бидат опфатени учениците од I ,III ,V ,VII
одделение. Систематскиот преглед се реализира во училиштето во присуство на
одд. Раководител,а стоматолошкиот преглед се врши со стоматолочка клиника.
При запишување на децата во I одд. задолжително се и потврда за редовен
стоматолошки преглед како услов за запишување. Учелиштето задолжително ги
испраќа вработените на систематски преглед и бактерилолошко испитување.
-ВАКЦИНИРАЊЕ

Со календарот за имунизација и вакцинација опфатените се учениците на 6-7
години и 12-13 години. При запишување на децата во I одд. задолжително се бара
потврда за примена вакцина како услов за запишување.

-ЕУКАЦИЈА ЗА ХИГИЕНА , ЗДРАВА ИСХРАНА И Ковид -19 (корон вирус)
Училиштето планира и реализира едукативно предавање за одржување на
хигиената како и заштита од корона вирус (редовно триење на раци со алкохолно
средство, носење на заштитни маски и држење на растојание) ,хигиена при
користење на тоалетите,хигиена пред и после јадење . Свеста за важноста за
здрава исхрана и заштита од вируси како важен фактор за здравјето на
учениците се потикнува преку предавање ,работилница и индивидуална свест на
учениците организирани од училиштето и преку настава реализирано во текот на
целата учебна година.

19. Училишна клима
Почитувањето и единството на сите вработени во целокупниот живот и работата на
училиштето е на високо ниво. Позитивниот и професионален однос меѓу вработените и
учениците е причина за поширока промоција на училиштето со активностите што се
реализираат во него и надвор од него. Ученикот претставува најважниот субјект во
училиштето, со свои права но и свои обврски, задачи и должности кои максимално треба
да ги почитува и исполнува, развивајки ги сите позитивни страни на својата линост и
идентитет.
За да се постигне позитивна клима во нашето училиште се врши перманентна
контрола и евалвација на учениците и се прават заложби за поголемо учество на
родителите во образовниот процес преку формални и неформални средби.
Заложби за воспоставување на уредна и пријатна атмосфера за работа и вклученост
на трите најважни фактори за квалитетен воспитно-образовен систем - учениците,
наставниците (стручни соработници) и родителите.

19.1. Дисциплина

Дисциплината е една од основните задачи во секоја воспитно- образовна институција на
сите вклучени фактори. За подобрување на училишната дисциплина меѓу учениците,
наставниците и останатите вработени нашето училиште изнаоѓа многубројни начини.
Во текот на учебната 2020/2021 година во училиштето сите субјекти вклучени во
воспитно-образовниот процес како и останатите вработени ќе тежнеат кон создавање
училишна клима во која секој ученик и вработен ќе се чувствува сигурно, почитувано и
пријатно. Климата во паралелките ќе биде работна, поттикнувачка, а однесувањето на
наставникот кај учениците ќе поттикнува позитивни и повисоки постигнувања.
Одделенските раководители на почетокот на учебната година ќе ги запознаат
учениците со правилата и должностите на однесување. На видно место во училиштето се
поставени кодексите за должностите и обврските на наставниците, учениците и

родителите. Во врска со поведението и дисциплината согласно со Правилникот за
изрекување педагошки мерки и Статутот на училиштето се превземаат и изрекуваат
соодветни педагошки мерки.
Начини за подобрување на дисциплината во училиштето

1. Континуирано водење разговори со учениците и нивните родители од страна на
стручната служба за заштита, грижа и благосостојба на учениците.
2. Водење грижа за учениците и нивното однесување преку редовно и активно
дежурство од страна на наставниците - преку определена програма.
3. Спроведување работилници на часовите по животни вештини, додатните,
дополнителните и СУА преку кои ќе се допре до емоционалните, физичките и
социјалните потреби на учениците и ќе се развие емпатија помеѓу нив.
4. Организирање работилници од страна на стручната служба во делот на:
спречување конфликти, решавање конфликтни ситуации, комуникација, јакнење
самодоверба и самодисциплина итн.
5. Проценување и идентификација на учениците со проблеми со дисциплината и
социјализацијата од страна на наставниците и одделенските раководители преку
организирање на социјални и забавни активности.
6. Изградба на механизми за следење на социјалното однесување на учениците –
евидентирање во соодветна документација.
За дисциплината на учениците за време на одморите задолжени се наставниците и за
истата поднесуваат дневна евиденција. За таа цел ќе се изготви распоред, кој без
исклучок ќе се следи и спроведува. Следењето на дисциплината за време на одморите се
врши во ходниците, училниците и санитарните јазли. Техничкиот персонал се грижи за
санитарните јазли, другите простории во училиштето и училишниот двор. Наставниците
ќе ги евидентираат сите збиднувања во училиштето за време на одморите во книгата за
дежурства.
Со цел подобрување и одржување на дисциплината во училиштето (на учениците и
вработените) се изготвува план според кој се определуваат одговорни – дежурни
наставници и дежурни ученици во училишниот ходник и училишниот двор во текот на
работниот ден.
Дежурниот наставник е задолжен да води писмена евиденција за тековни случувања за
време на часови и одмори. Се определуваат дежурни ученици кои исто така треба да
водат писмена евиденција за тековните случувања во училницата.
Секој работен ден еден наставник е задолжен за прифаќање и испраќање на учениците.

Распоред на дежурства на наставниците ќе биде даден во Анекс на Фодишната
програма.:

19.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето

Изгледот на училиштето е важен сегмент во прилагодувањето на учениците и нивно
максимално ангажирање во воспитно-образовниот процес. За уредувањето на
училиштето се задолжени сите вработени, сè со цел негова подобра функционалност и
удобност.
Училиштето располага со 15 училници и еден кабинет по информатика и еден кабинет
по техничко и голем училишен двор. Учениците од секое одделение се грижат за
уредување и одржување на својата училница. Во секоја училница постои еко катче како
дел од Програмата за интеграција на еколошката едукација. За одржување на хигиената
во училишниот хол се грижат заедно и учениците и вработените во училиштето.
Просторот во училишниот двор не е целосно искористен, но се работи на негово
уредување и одржување. Училишниот двор е целосно ограден со ограда, посадени се
повеќе дрва и поставени се жардињери со цвеќиња
За естетското и функционалното уредување на училиштето допринесуваат
наставниците со свои изработки, проекти и презентации и секако со континуирано
поттикнување на учениците за истото. Вработените и учениците имаат развиено
одговорен однос кон уредувањето и одржувањето на просторот и опкружувањето на
училиштето, заеднички се грижат за уредување на паноата во училниците, одржување на
катчињата со ученички изработки во училишниот ходник, тековно одржување на
хигиената во училишниот двор и чување на училишниот инвентар.
Во училиштето се организираат разновидни активности чија реализација напоредно
бара соодветно уредување. Затоа на истото му се посветува големо внимание. За таа
цел во учебната година ќе се формираат комисии за избор на најдобро украсенофункционална училница. Освоените награди од страна на учениците ќе им послужат како
поттик на нив самите секоја година да бидат сè подобри во уредувањето на својата
училница, а со тоа и во општиот изглед на училиштето.

Тим кој ќе ги планира, организира и следи активностите за естетското уредување
Димче Јанушев, Зорица Арнаудова, Герасим Митев
Мултикултурализмот во училиштето

Важна компонента во воспитно-образовниот процес и во целокупниот развој на
индивидуата е соживот на сите етнички групи во заедницата. Покрај многубројните
наслови на оваа тема во учебницитена учениците, ќе се реализираат и разновидни
активности во училиштето. Досега не се забележани некои посериозни случаи на етничка
нетрпеливост меѓу учениците. Но, за да се подобри соработката и да се зголеми
другарувањето помеѓу децата од различните етникуми нашето училиште ги планира
следните активности:

1. Организирање работилници, разни видови тематски приредби, екскурзии, претстави,
маскенбали, забави во кои ќе бидат вклучени ученици од различни етнички групи со цел
меѓусебно запознавање, развивање на почит и однос кон различностите;
2.

Изработка

на

програма

за

активностите

за

меѓуетничката

интеграција

во

образованието при ООУ „ Гоце Делчев“- Василево (е даден во ПРИЛОГ)
3. Посета на семинар за развој на мултикултурализмот и надминување на етничките
бариери меѓу различните етникуми.

Тимот за Меѓуетничка интеграција е составен од:
Слаџана Тимова, Александар Тимов, Виктор Христов, Латив Аршимов, Синан
Салиев

19.3. Етички кодекси

Изложените вредности и норми на Етичкиот кодекс се задолжителни за сите вработени,
ученици и родители во ООУ " Гоце Делчев " . Со овој кодекс сите се обврзуваат, со
својата чест, дека ќе се придржуваат кон овие определби и норми како составен дел од
својата професионална работа.
Односите во училиштето се градат врз основа на достоинството и самодостоинството.
Сите меѓусебно се почитуваат. Никој не навредува и не повредува друг.
Во училиштето нема место за насилство, притисок и поткуп. Не е дозволена корупција,
морално и сексуално злоставување. Туѓи ни се невоспитаноста, непристојноста и секој
вид неморално и нечесно однесување - воопшто однесување кое е спротивно на
граѓанските и етички и морални вредности.
Во нашето училиште се изготвени правилници и кодекс на однесување за сите субјекти
напоредно:
Правилник за однесување на наставниците во училиштето; (е даден во ПРИЛОГ)
Правилник за однесување на учениците во училиштето; (е даден во ПРИЛОГ)
Правилник за однесување на родителите во училиштето. (е даден во ПРИЛОГ)

Истите се поставени на видно место во училиштето и без исклучоци се почитуваат.

Кодекс на однесување за учениците, наставниците и другите вработени во
ООУ Гоце Делчев, Василево
КОДЕКС ЗА УЧЕНИЦИТЕ


Ученикот е должен навреме и редовно да доаѓа на настава;



Ученикот е должен да се грижи за училишниот простор и имот;



Ученикот е должен да се грижи за хигиената во училиштето и блиската околина;



Во училиштето ученикот треба да биде совесен, одговорен, со должно почитување
кон сите;



Во училиштето учениците треба да доаѓаат уредни.



На часовите ученикот треба внимателно да слуша и навреме и целосно да ги
извршува училишните обврски;



Да придонесе за одржување на работната атмосфера;



Ученикот е должен редовно да носи училиштен прибор, учебници и тетратки;



Да покаже почитување и толеранција кон другарите и наставниците;



Да помага на помалку успешните ученици;



Ученикот не смее самоволно и без вистинска причина да го напушти часот;



Учениците не смеат да користат мобилни телефони за врема на часовите;



За време на часот не излегувај во тоалет;



Престојувај во училишниот двор за време на големиот одмор;



Не викај по ходниците, не трчај, придржувај се кон правилата на однесување;



Не приговарај на опомените на дежурните наставници и ученици;



Ако во дворот видиш отпад фрли го во корпа за отпадоци;



Штом го слушнеш ѕвончето веднаш влези во училницата;



Биди самокритичен па потоа критикувај;



Чувај ги своите предметии не посегнувај по туѓите;



Сослушај го внимателно и почитувај го мислењето на другиот;



Почитувај ги различните од тебе;



Истакни ги позитивните особини кај себе со постапки, а не со зборови;



Ако не се однесусваат добро со тебе, БИДИ ПРВ кој тоа ќе го промени и однесувај се
ти на вистински начин – ПРИСТОЈНО;



Учтивоста е особина која ја краси твојата личност, затоа однесувај се учтиво во
секоја прилика;

КОДЕКС ЗА РОДИТЕЛИТE


Почитувај го куќниот ред на училиштето;



Редовно информирајте се за постигнатиот успех и поведение на вашето дете;



Редовно исполнувајте ги обврските што ги имате кон училиштето (матерјиални
обврски,оправдување на отсуства од часовите на учениците,консултации со
наставниците и сл);



Задолжително присуствувајте на родителските средби во училиштето;



Имајте на ум дека Вашите постапки се пример за однесување на Вашето дете;



Училиштето е воспитно-образовна институција во која се влегува со пристојна
облека;

КОДЕКС ЗА НАСТАВНИЦИТЕ


Наставникот треба да се грижи за целиот училиштен простор и имот, посебно за
кабинетот во кој држи настава;



Наставникот треба да го почитува времетраењето на часот;



Наставникот да ги евидентира отсутните ученици на почеток на часот и тоа да го
прави редовно;



Наставикот секогаш и секаде внимава на својот говор, тој треба да е литературен,
јасен и достапен;



Наставникот треба секогаш да е пример со својот изглед и своето однесување;



Секој наставник треба професионално да се усовршува преку следење на
литература, посета на семинари, курсеви и користење на современа технологија;



Наставникот е должен да ја почитува личноста на секој ученик;



Наставникот е должен реално да го оценува знаењето на ученикот без оглед на
другите негови оценки;



Наставникот треба да го пофалува секој напредок на ученикот;



Наставникот треба да настојува ученикот навреме и квалитетно да ги извршува
своите задачи;



Наставникот е должен редовно да им помага на учениците, преку разни форми на
активност;



Наставникот треба редовно и навреме да го повикува и известува родителот за
постигнувањата, однесувањето и проблемите на неговото дете;



Наставникот треба да го упатува родителот на помош од компетентни лица, во
ситуации кога за тоа има потреба;



Наставникот треба да го почитува секој свој колега, да соработува, разменува
мислења и искуства врзани за работата;



Наставникот треба да се ангажира во работата на стручниот актив на кој припаѓа;



Наставникот треба редовно да присуствува во работата на одделенскиот и
наставничкиот совет во училиштето;



Наставникот е должен да ги почитува одлуките од одделенскиот и наставничкиот
совет;



Наставникот треба да е креатор на пријатна работна атмосфера и позитивна
емоционална клима во својата училница;



Наставникот треба да гради односи на меѓусебно разбирање, соработка, почитување
со учениците и другите вработени;

КОДЕКС НА ДРУГИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО


Останатите вработени во училиштето треба да ги извршуваат работните задачи
што се во нивниот делокруг, а се во согласност со Законот за ОО;



Да го почитуваат куќниот ред во училиштето;



Техничкиот персонал редовно и навреме да ги чистат училниците, ходниците и
другите простории за општествена и педагошка дејност;



Техничкиот персонал да соработува со наставниците , стручните соработници и
директорот и да се однесуваат во склад со потребите на наставата;



Стручните соработници и директорот го почитуваат кодексот за наставниците;



Вработениот треба да доаѓа навреме на работното место;



Вработениот треба совесно и самостојно да ја извршува својата работа;



При работата Вработениот не треба да дискриминира друг вработен или ученик
по вера, раса, возраст, пол или економски статус ниту пак да влегува во било
каков вид на комфликт;



Вработениот треба да го почитува секој ученик и вработен;



Вработениот треба да остварува коректна комуникација со останатите вработени
без вербални напади или навреди;



Вработениот го почитува времетраењето на паузата и не ја користи надвор од
предвидениот временски рок;



Вработениот треба да се воздржува од непотребно влегување на часовите освен
во сличаи кога тоа го налага работната обврска предвидена за тој ден;



Вработениот треба да остварува коректна комуникација и треба да биде на
располагање на родителите и учениците во текот на целото работно време или
во термините за прием одредени од самиот вработен;



Вработениот со својот лик, однесување, говор и култура треба да биде пример за
учениците и вработените во училиштето;

Нашето училиште има изработено Еко кодекс, особено внимание на се посветува во
подигнувањето на свеста кај учениците и вработените за зачувување и унапредување на
животната средина во која опстојуваат.
Учениците се тие кои ќе го изработат Еко-кодексот, кој ќе вклучува правила на
однесување за подобрување на условите во кои се учи и работи. Истите правила ќе
опфаќаат развој на свеста на учениците и вработените за зачувување и унапредување на
животнаата средина во која опстојуваат.
Еко-кодексот, исто така, ќе биде поставен на видно место во училиштето. Покрај тоа,
ќе се организираат и акции за хортикултурно уредување на училишниот двор.
Стручните активи ќе имаат за цел, исто така, да допринесат за создавање свест кај
најмалите за заштита на животната срединасо примена на интегрираното планирање во
рамките на наставата.

ЕКО – КОДЕКС

Господ простува секому, чов екот само некому, а природата никому!

За пријателите на природата ова е само мал потсетник за она што треба да се
направи за нејзината добросостојба, а за оние кои сѐ уште не станале нејзини
пријатели, овие нека бидат основните правила на нивното еко однесување:
- Планетата Земја е наша мајка! Ја сакаме, ја почитуваме и не ја уништуваме!
- Колку и даваме на природата денес, толку таа ќе ни врати утре!
- Расти во природа! Уживај во природата! Живеј во склад со природата!
-Запомни! Чистиот воздух, чистата вода и чистото тло значат здравје!
-Чувај ја и не ја уништувај водата за пиење, затоа што еден ден навистина ќе
ожеднеш!
- Собирај го отпадот и класифицирај го, затоа што моѓе да биде корисен!
- Запомни: помалку отпад – подолга и подобра иднина!
- Научи ги и другите колку е важно да се заштити околината!
-Мисли на природата и на нејзината иднина, затоа што тоа е и твоја иднина!
- Само ако сите ја здружиме нашата добра волја можеме да направиме нешто

добро за околината во која живееме!
-Не фрлајте отпад затоа што тој сам нема да се исчисти!
- Со фрлањето отпад ги уништуваме нашите природни убавини, ги загадуваме
реките и воздухот и со тоа се уништуваме и самите себе си!
- Во природа не оставај ништо друго освен трагите од своите стапала!
-Дозволете и на земјата да дише, не ја гушите со отпад!
- Да го рециклираш отпадот, значи да ја чуваш природата!
-Кога фрлаш ѓубре, прави го тоа во вреќи!
-Подобро денес да си активен, отколку утре да си радиоактивен!
- Се што е во природата е дел од нас, затоа да ја чуваме природата!
-Дрвјата не молат: не ја фрлајте хартијата – тоа не е ѓубре!
- За поубав свет – посади еден цвет!
- Ако во природата вложуваш со добро, со добро и ти враќа!
- Не ја загадуваме земјата, затоа што таа не храни!
- Без животните и птиците природата би занемела и би умрела од тага!
- Ако не го исчистиме просторот околу себе, еден ден ќе се угушиме во
сопствениот смет!
ЕКО ХИМНА
Биди здрав, здрав живот води
и ако можеш – пеш до школо оди.
Во школо биди cool
биди јак, биди фаца.
не биди клет
и секому речи: не фрлај смет!
Смести го во вреќа,
раздели го за рециклажа,
биди еко тип
тоа е сега in.
Енергија штеди – тоа денес многу вреди!
Кога сонце свети – гаси светло!
Не фрлај ништо што не е ветво!
Кога топло ќумбе гори – ти прозор не отворај!
Штом не пиеш вода – ти чешма затворај!
Училиштето уреди го,
нека биде чисто – ти среди го!

ПРЕДВИДЕНИ
АКТИВНОСТИ
Разгледување,
ревизија и
надополнување на
кодексите за
однесување на
наставниците,
родителите и
учениците

РЕАЛИЗАТОР

одделенски
раководители

ВРЕМЕ НА
РЕАЛИЗАЦИЈА

ОЧЕКУВАНИ ЕФЕКТИ

01.09.20

Почитување на
кодексите за
однесување и
подобрување на
училишната клима;

Изготвување распоред
и евидентна книга за
дежурства на
наставниците
Следење на
естетскиот изглед и
хигиената во
училниците,
училишниот двор,
спортската сала
Активности за
разубавување на
главниот влез на
училиштето

01.09.20

Вклученост на сите
наставници во
спроведување на редот
и дисциплината во
училишниот ходник;

секојдневно во текот на
учебната година

Подигнувањето на
свеста кај учениците и
вработените за
зачувување и
унапредување на
животната средина;

август/септември 2020

Подигнување на свеста
кај учениците за
естетско и
функционално
уредување на
училиштето

директорот

екопатроли од
учениците

тим од наставници по
ликовно образование и
ученици

19.4. Односи меѓу сите структури во училиштето
Училиштето никогаш не би можело да се издигне на ниво на вистински дом изграден на
темелот на правилни вредности и принципи доколку не би имало соработка меѓу сите
фактори вклучени во него. Шематски приказ

За успешни односи и соработка помеѓу горе наведените структури, потребно е да се
обезбедат соодветни услови и преземат соодветни чекори од страна на субјектите кои се
вклучени.
• Одржување на состаноци на родителите со директорот, ППС (педагошко-психолошка
служба), наставниците и сите останати субјекти;
• Писмена согласност на родителите за учество на учениците во активностите на
училиштето;
• Родителите ќе помагаат во координација со своите деца, со давање насоки за
информации, упатства кон соодветни институции кои се занимаваат со дејности;
• Општината ќе се вклучи со финансиска поддршка и во организационата подготовка и
посредник во договарањето со соодветни институции;
• Заедницата ќе се вклучи со располагање на културно - уметнички друштва, музеи,
простории и културно-историското наследство на самата заедница;
За таа цел во нашето училиште се организираат многубројни активности и за секоја од
нив се одржуваат заеднички состаноци каде се предлагаат комисии за реализација на
активноста и давање идеи и предлози за подобрување на комуникациската соработка на
сите структури во училиштето, со посебна нагласеност на вклученоста на родителите во
поголемиот дел од активностите.

Активностите кои се резултат од соработката меѓу

сите структури подетално се разработени во посебните програми на стручните активи,
одделенски совети, тимови и комисии.

Тим за проверката на електронскитe дневници

АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗИРАНИ
АКТИВНОСТИ
Извештаи

Извештаи за
извршена
внатрешна

Изработка на
извештаи: седмично од месец

РЕАЛИЗАТОР

Прегледувач:
Олгица Костова
Контролор:

ВРЕМЕ НА
РЕАЛИЗАЦИЈА
Од септември 2020
год. до јуни (август)
2021 год.

контрола на
внесени податоци
во Е-дневникот за
советот на I, II, III
одд. за 2020/2021
год.

октомври до јуни Ване Милев
извештаи на
Тања Василева
тримесечје (прво,
трето)
-полугодишен
извештај (јануари) годишен извештај
(јуни)

Извештаи за
извршена
внатрешна
контрола на
внесени податоци
во Е-дневникот за
советот на IV, V одд.
за 2020/2021 год

Изработка на
извештаи: седмично од месец
октомври до јуни извештаи на
тримесечје (прво,
трето)
-полугодишен
извештај (јануари) годишен извештај
(јуни)

Прегледувач:
Лазар Христов
Контролор:
Ване Милев
Тања Василева

Од септември 2020
год. до јуни (август)
2021 год.

Извештаи за
извршена
внатрешна
контрола на
внесени податоци
во Е-дневникот за
советот на VI одд.
за 2020/2021 год

Изработка на
извештаи: седмично од месец
октомври до јуни извештаи на
тримесечје (прво,
трето)
-полугодишен
извештај (јануари) годишен извештај
(јуни)

Прегледувач:
Александар Тимов
Контролор:
Ване Милев
Тања Василева

Од септември 2020
год. до јуни (август)
2021 год.

Извештаи за
извршена
внатрешна
контрола на
внесени податоци
во Е-дневникот за
советот на VII одд.
за 2020/2021 год

Изработка на
извештаи: седмично од месец
октомври до јуни извештаи на
тримесечје (прво,
трето)
-полугодишен
извештај (јануари) годишен извештај
(јуни)

Прегледувач:
Софија Стојкова
Контролор:
Ване Милев
Тања Василева

Од септември 2020
год. до јуни (август)
2021 год.

Извештаи за
извршена
внатрешна

Изработка на
извештаи: седмично од месец

Прегледувач:
Павлинка
Димитриева

Од септември 2020
год. до јуни (август)
2021 год.

контрола на
внесени податоци
во Е-дневникот за
советот на VIII одд.
за 2020/2021 год

октомври до јуни Контролор:
извештаи на
Ване Милев
тримесечје (прво,
Тања Василева
трето)
-полугодишен
извештај (јануари) годишен извештај
(јуни)

Извештаи за
извршена
внатрешна
контрола на
внесени податоци
во Е-дневникот за
советот на IX одд.
за 2020/2021 год

Изработка на
извештаи: седмично од месец
октомври до јуни извештаи на
тримесечје (прво,
трето)
-полугодишен
извештај (јануари) годишен извештај
(јуни)

Прегледувач:
Виктор Христов
Контролор:
Ване Милев
Тања Василева

Од септември 2020
год. до јуни (август)
2021 год.

Препораки за Учебната 2020/2021 година

Со активностите на тимот за Проверка на електронските дневници се
продолжува и во следната година со ист интензитет – изработка на извештаи за
редовното пополнување на електронскиот дневник - седмично внесување на часови за
реализација, часови за додатна, дополнителна, секција и други активности, состаноци на
одделенските раководители со родители, одделенски состаноци и сл.

Извештаите

ќе се изработуваат седмично за претходната седмица. Извештаите за тримесечјата се
изработуваат со проверка на заведените часови и внесување на бројчаните оценки за
успехот и поведението на учениците.

Полугодишните и годишните извештаи за е-

дневниците ќе се изработат во јануари и јуни. Во месец септември се внесуваат
податоците од учениците од прво одделение во ЕМИС -от. Во месец септември не се
врши седмична контрола се со цел да се внесат сите податоци во емисот за испишаните
и новозапишаните ученици како и поради пообемното внесување на повеќе податоци.
Затоа во октомври ќе се изврши проверка и за седмиците во септември.
Напомена: Програмата е изработена за во текот на учебната 2020/2021 година.
Наставниците кои се вклучени во тимот за проверка на едневниците може да се изврши

промена за проверка на одделенијата според потребите и распределбата на часовите и
паралелките. Предлог содржините за програмата за реализација на истата можат да
претрпат измени во текот на годината.

20. Професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот
кадар
20.1. Детектирање на потребите и приоритетите

Приоритети за професионален и кариерен развој се:


Идентификување на потребите на индивидуалните наставници и класифицирање

на информациите


Одлука

за

приоритетите

на

професионален

развој

кои

ќе помогнат

во

имплементирање на развојниот план на училиштето


Објаснување на насоките за професионален развој на вработените и нивно

инвовирање во креирање на истите


Одлука за соодветна распределба на ресурси (финансиски и човечки)



Изготвување на план и додавање на планот кон развојниот план на училиштето



Објаснување на планот за развој на вработените



Имплементирање на планот за развој и редовен мониторинг за да се обезбедиат

информации/докази дека професионалниот развој има вистинско влијание на квалитетот
на наставата и учењето


Евалуација на ефективноста на планот преку користење податоците од

мониторингот и обезбедување општ повратен одговор до вработените


Употреба на информациите од евалуациите како помош во почетокот на

планирањето за следната година
Тимот за професионален развој го сочинуваат претседателите на стручните активи,
директорот на училиштето и стручен соработник

Идентификување

на потребите на наставниот и раководниот кадар за

професионален и кариерен развој
- состанок со вработените

- разгледување на личните планови за професионален развој на наставниците/стручните
соработници на ниво на активи
- подготовка на програма за стручно усовршување на ниво на актив од страна на
претседателот на активот
- формирање на тим за професионален развој
- Да се изработи план за спроведување на обуките
.=Да се обезбедат средства за реализирање на обуки
= Да се реализираат обуките
=Да се применат стекнатите знаења во наставата
= Да се оценат спроведените обуки
20.2. Активности за професионален развој
1. Активности/обуки со фокус од училиштето;


Активности/обуки во училиштето;



Надворешни активности/обуки;



Планирање и мониторинг на курикулумот;



Разговори помеѓу наставниците;



Менторство помеѓу колегите



Состаноци на предметните/интересни групи во годината;



Разговори во врска со кариерниот развој;



Поврзување со надворешни агенции;



Време за читање и потсетување;



Набљудување на другите наставници во училницата;



Тимска настава;



Посети во други училишта



Комитети, работни групи и групи за планирање



Инволвираност во евалуацијата;



Договарање за описот на работата;



Интервјуа за професионален развој помеѓу директорот и наставникот;



Колегиуми; Можности за преземање на разни задолженија

20.3. Личен професионален развој

-Активности за професионален развој
-Со цел поодбрување на успехот и постигањата на учениците со наставниците од
одделенска и предметна настава, а во рамките на активи ќе се продлабочат знаењата за
Образовните таксономии-Блумова таксономија
-Спроведувањето на ЕКО-програмата ќе се продлабочува со наставниците во
насока на исполнување еко стандарди и определување содржини за реализација на
точките за акција.
-За спроведување на ИКТ во наставата во рамките на стручните активи ќе се
дискутира за дефинирање на содржини и ресурси кои може да се користат во наставата а
го олеснуват учењето и зголемуваат ефективноста на часовите по сите предмети.
-Посебно во услови на пандемија рботилници и интерни
продлабочување на знаењата од областа на ИКТ -технологијата

семинари

за

- Наставниците од оделенска и предметна настава ќе ги посетат семинарите
организирани од БРО, МОН и од други акредитирани здруженија со физичко присуство и
онлајн.

20.4. Хоризонтално учење

Она што наставниците го научиле на семинарите обуките и на
интерните работилници и обуки потребно е да го вметнат во планирањата на
стручните активи со што ќе организираат отворени часови и исто така ќе се
реализираат интерни обуки и работилници. Сето ова е вметнато во програмата на
стручните активи во кои се предвидени и месечни состаноци на кои ќе се
дискутира и за тековните проблеми, потреби и случувања во текот на наставата.
На часовите ќе присуствуваат педагогот, психологот, директорот како и член од
тимот за професионалниот развој. На тој начин ќе се утврди како новите техники,
знаења и вештини се применуваат во наставата и како истите влијаат на
наставата.
Тимот ќе има за задача сето тоа да го евидентира и документира. Покрај водење
на евиденцијата за активностите клучно еда се следат и евидентираат ефектите
од професионалниот развој, особено придонесот на истите во унапредувањето на
работата во училиштето (работата на наставниците, учењето на учениците).
Тимот исто така поднесува годишен и полугодишен извештај за работата.

20.5. Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар

Планирање на потребите од професионален развој

Приоритети за
личен развој од СЕУ

Управување со
проектен циклус

Комуникација и
тимска работа

Планирање на
наставата и
оценувањето

Потреби за личен
развој на
наставниците

Поквалитетно
планирање на
наставните планови и
програми

Стекнување на
теоретско знаење и
практични вештини и
техники за
комуникација

Подигање на нивото
на наставата

(од извршена
самоевалуација за
професионален
развој)

Подигање на
квалитетот на
наставата
Стекнување трајни зn

Активности

Запознавање со
правила кои го
одредуваат текот на
комуникацијата меѓу
луѓето

Поуспешно
реализирање на
наставни планови и
програми
Иновирање на
работата на
стручните активи

Градење вештини за
да се идентификуваат
, елиминираат или
намалат причините
кои доведуваат до
пречки во
комуникацијата.

Оспособување на
наставниците за
избор и користење на
соодветни техники на
оценување

Вовед во
комуникација

Планирање на
работата на
наставниците

Типови на
комуникација
Двонасочна
комуникација
Стилови на личност
Активно слушање
Типови на одлуки
Ефективни состаноци

Планирање на
работата на стручен
актив
Оценување и
самооценување на
учениците и
наставниците

Планирање состаноц
Ресурси

Критериум за успех

Соодветна
литература,

Соодветна
литература,

графоскоп,

графоскоп,

ЛЦД проектор

ЛЦД проектор

Примена на алатки за
проектно планирање

Идентификација на
фактори кои се
пречка во
комуникацијата

Идетификација на
проблемите и
приоритетите,
Самоиницијативност
за решавање на
проблемите

Проектор

Критериум за успех

Успешно толкување
на говоирните или
телесните пораки
Вештини за
планирањe

21. Соработка на основното училиште со родителите/старателите
21.1. Вклученост на родителите/старателите во животот и работата на
училиштето
Во училиштето функционира Совет на родители на паралелка и Совет на
родители на училиште. Советот на родителиработи според своја програма која е
во Прилог на Годишната програма, нивните активности се насочени кон
увидување иподообрување на просторните, материјално-техничките и
инфраструктурните услови за работа во училиштето. Даваат идејнипланови за
организација на активности во училиштето, учествуваат во донесување на
решенија и одлуки во интерес на ситесубјекти во училиштето и реализиација на
истите, во органиизирање на распоред за средби со родители и отворен ден за
приемкој ќе бидат истакнати на видно место.
Како најзастапени форми на училишна соработка со родители се појавуваат
индивидуалните и групните родителски средби на ниво на одделение. Како и
родителски средби на ниво на генерација. Родителските средби се на иницијатива
на одделенски наставник, директор или на иницијатива на самите родители
поединечно или како совет на родители на паралелкаили училиште.
21.2. Вклученост на родителите/старателите во процесот на учење и
воннаставните активности
Родителите ќе се вклучат во процесот на давање мислења и сугестии за
дополнување или измени на видовите планирања
, постојано ќе бидат

информирани за наставниот процес преку континуирана соработка со училишниот
одбор, директорот на училиштето, наставниот кадар, стручни соработници и
ученици.Активно ќе се вклучат во давање подршка на наставниците за
олеснување на работата соучениците, соученицитесопотешкотииворазвојот и
посебно ќе ги подржуваат соработките за напредување на надерените ученици и
таленти.
Исто така родителите ќе бидат вклучени во помошта за прибирање на
дидактички материјали, помагала и други наставни средства и материјали.
Тие ќе даваат подршка на , ќе помагаат при професионална ориентација на
ученците.
Родителите ќе бидат активно вклучени во давање иницијативи за
поуспешна реализација на СУА и другите воннаставниактивности како:
натпревари, екскурзии, приредби, манифестации, промоции, проекти, вклучување
во сите активности од МИО идр.
Родителите активно ќе бидат вклучени во партиципацијата, во давање на
идеи, предлози и донесување одлуки прекусовет на родители, ученичката
заедница и училишниот Одбор.

21.3. Едукација на родителите/старателите
Родителите ќе се едуцираат во текот на учебната година преку следните
следните активности:
-советување на родители за стилови на родителство- носител – психолог
- јакнење на капацитетите на родителите за советување на своите деца –
педагог
-советување на родителите и јакнење на нивните капацитети за помош на
децата со ПОП - дефектолог
- печатени материјали со едукативна содржина намеети за родители на
родителски средби или поединечно по потреба
Училиштето изработува Брошура во која се содржани најважните аспекти
од работата на училиштето, визија, мисија,постигнувања на ученици иновации и
др.
Брошурката се изготвува на почетокот на учебната година и со неа се
запознаваат родителите на родителските средбиили преку Советот на родители.
Финансиските средств за нејзино печатење ги обезбедува училиштето.

22. Комуникација со јавноста и промоција на основното училиште
Улогата на комуникацијата во јавноста во работата на современото училиште е посебно
значајна за формирање на имиџот на училиштето и промоција на работата на училиштето.
Таа е одлика на транспарентноста на активностите на училиштето на дваесет и првиот век.
Нашето училиште контиунуирано реализира културни, едукативни и воспитни активности со
населението кое живее и работи во локалната заедница. Реализираните активности и

постигнувања во соработка со воспитно-образовни установи, претпријатија и други
установи лоцирани во локалната заедница, учениците ги презентираат својата работа,
знаења и постигнувања пред медиумите, пошироката јавност и општината Василево
● Локална заедница
ООУ ..Гоце Делчев,, - Василево како воспитно-образовна институција е
во постојан дијалог со локалната заедница, остварува перманентна и
континуирана соработка, вклучувајќи го локалното население и
родителите во реализација на училишните проекти, еколошките акции,
унапредување на наставата и промоција на работењето на училиштето.
Овие активности ќе се реализираат низ повеќе форми на групна работа:
состаноци, средби, дебати, трибини, посети на институции и бизнискомпании во локалното опкружување, собири и здружувања по одредени
поводи во училиштето. Ќе се промовираат постигнати резултати од
различен вид, промовирање на проектни активности преку усна и
пишана информација, изложбени паноа, учество во медиумите и
електронска комуникација
-

Институции од областа на културата
● Активно

ќе

учествуваме

на

сите

објавени

конкурси

и

натпревари и тоа: литературни и ликовни конкурси, изложби,
посета на културно-историски споменици и музеи, библиотеки,
театар, ликовни колонии, Дом на култура, кино-сали.
● Институции од областа на образованието
Овде

ООУ

,,Гоце

Делчев,,

-

Василево

активно

соработува

со

Министерството за образование и наука на Република Македонија,
соработка со Бирото за развој на образованието, комуникација со
општинскиот просветен инспектор. Соработката со наведените институции
е континуирана и е од областа на воспитно – образовната дејност на
училиштето. . Соработката ќе се реализира преку сите видови контакти,
комуникација (пишана, електронска, усна), преку посети на училиштето,

организирање обуки и семинари, работилници, хепенинзи, квизови на
знаења,приредби, спортски натпревари, турнири, еколошки и хуманитарни
акции и други активности
● Невладини организации
На оваа поле ООУ ,,Гоце Делчев,, - Василево планира соработката со
невладината огранизација „Тика“ .
Спортски друштва
Имаме активна соработка со Федерацијата на училишен спорт – Струмица
и секоја година се реализираат натпревари на кои нашето училиште зема
учество.
● Здравствени организации
Бидејќи грижата за здравјето на учениците е една од најзначајните задачи во
воспитно-образовниот процес, нашето училиште на овој план соработува со
здравствени институции. Преку соработката со овие институции перманентно,
превентивно и континуирано ќе се заштитува здравјето на учениците.
И оваа учебна година ке биде застапена соработката со:
● Медицински центар – Струмица
● Центарот за социјални грижи - Струмица
● Медиуми
Соработката со медиумите е вежен дел во соработката со јавноста. Како и секое
современо училиште и нашето училиште има потреба од афирмација на неговата
работа и постигнатите резултати, со цел јавноста да има увид во начинот на
работење, целите и резултатите што притоа се постигнуваат. На овој начин и
ученичкото творештво и постигања во разни области добиваат можност за
поширока афирмација.На овој план е предвидена соработка со повеќе печатени и
електронски медиуми, како што се: ТВ Вис, списанијата за деца и млади:
Развигор, Другарче, Наш свет, дневниот печат. Како одговорно лице за

остварување контакт со медиумите е директорот на училиштето Г-дин Стојан
Тимов
Активностите што ќе ги остварува училиштето во ова подрачје се следните:
- организирање на презентации за родителите за промовирање на соработката на
училштето со родителите
- подготување и печатење на публикации за училиштето
- одбележување на значајни празнични денови во Македонија;
- одбележување на позначајни датуми од историјата на македонскиот народ
презентирани на одделенските часови и посебни организирани настани
- организирање и одржување приредби пред родителите и локалното население
- соработка со основни и средни училишта, библиотека, кино - театар, домот на
културата, историски локалитети и објекти, друштва на писатели и уметници
23.

Следење на имплементацијата на годишната програма за
работа на основното училиште
Во училиштето ќе се организира систематско следење,вреднување и
унапредување на воспитно-образовната работа. Следењето, унапредувањето и
вреднувањето на воспитно-образовнат работа опфаќа:
1.Следење на планирањето,програмирањето и подготовката н ацелокупната
воспитно-образовна работа во училиштето.
2.Планирањеи подготовкана на ставниците за изведување на настава.
3.Водење на педагошки картон за наставниците и професионално досие
4.Планирање,програмирање и реализација на активностите на
психолошката служба во училиштето.

педагошко-

5.Следење, проверување и вреднување на успехот што го постигнуваат учениците
и наставниците во наставата и воннаставнит еактивности.
6.Успехот на учениците ќе се следи континуирано од страна на сите релевантни
субјекти,и ќе се настојува да се постигне што пообјективно оценување.
7.Перманентно стручно усовршување на директорот,наставниците
соработници.

и стручните

8.Воспитно-образовниот кадар перманентно стручно ќе се усовршува низ различни
форми:
- преку обработка на теми на Наставнички совети и Стручни активи,

-преку учество на семинари и советувања организирани од страна на БРО и
интерно,
стручно усовршување,
- преку следење на стручна литература,
- преку учество в оработата на стручни активи,
9. Водење на педагошка евиденција и документација во рамките на сите подрачја
што ја сочинуваат дејноста на учи

24. Евалуација на годишната програма за работа на основното
училиште
Со самото следење на имплементацијата се врши и евалуација на Годишната
програма. Во текот на учебната година континуирано ќе се следи
имплементацијата на Годишната програма за работа. За секој сегмент од
Годишната програма има изработено акционен план во кој е наведено кои
субјекти се одговорни за следење на имплементацијата на истата .
Основна цел на евалуацијата е увид во реализација на Годишната програма за
работа а добиените сознанија ќе се искористат за подобрување на воспитно –
образовниот процес и во планирањата за наредната учебна година
Програмата за следење и евалуација во прилог.
.

25. Заклучок
Ниту наједноставната активност не може да се замисли без предходно
планирање.Секоја добро испланирана работа дава поголеми резултати .
Годишната програма за работа како документ во кој се планира целокупната
воспитно-образовна работа на училиштето претставува водич на сите вработени
во текот на учебната година. Наведените активности во програмата во најголем
дел се резултат на анализите од предходната учебна година.Можеби
планираните активности се малубројни но се водиме од идејата дека Се големо
започнува од нешто мало.
Малите работи се поттик за големи дела. Само со силна волја ,тимска работа
и решителност ќе успееме да ги реализираме планираните активности за
учебната 2020/21 година.
26. ТИМОВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА

Р.бр.

1-2

2а.

2б.

3-4

5.

6.-7

8-9.

10.

Програма за учебната 2020-2021 година
Содржина
Тим за изготвување
ВОВЕД
1. Цвета Костадинова(координатор)
-лична карта на училиштето
2.Енис Шавле
3.Славка Ѓоргиева
ВРАБОТЕНИ
1.Александар Тимов(координатор)
-број и структура на вработени
2.Зојка Јанушева
-преглед на сите вработени
3.Анка Костадинова
-наставници
во
предметна
и
одделенска настава
БРОЈ
И
СТРУКТУРА
НА 1.Дејан Стојанов (координатор)
УЧЕНИЦИТЕ
2.Оливер Лазаров
3.Јулија Ѓоргиева
МИСИЈА ,ВИЗИЈА И
LESSONS 1.Димче Јанушев( координатор)
LEARNED
2.Бранка Панова
3.Елисавета Пелтечка
ПОДРАЧЈА НА
1. Верица Чоп Попова (координатор)
ПРОМЕНИ,ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ
2.Митко Митрев
3.Тања Василева
АКЦИСКИ ПЛАНОВИ –ПЛАН ЗА 1.Марија Вучкова ( координатор)
ЕВАЛУАЦИЈА НА АКЦИСКИТЕ 2.Марија Костуранова
ПЛАНОВИ
3.Горица Русева
КАЛЕНДАР
ЗА
РАБОТА
И 1.Софија Стојкова(координaтор)
НАСТАВА
2.Наце Тушев
3.Наце Ташев
ОЦЕНУВАЊЕ
1.Олгица Костова(координатор)
2.Синан Салиев
3.Лилјана Цветкова

11.

ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ

1.Виктор Христов(координатор)
2.Ката Василева
3.Александар Трајков
4.Алма Хасанова
5.Јулијана Малинова

12.

ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ

13.

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО

1.Елена Ристова(Координатор)
2.Зоран Атанасов
3Станој Спасов
1.Лила Иванова(координатор)
2.Ленче Вучкова
3.Герасим Митев

14.

УЧИЛИШНА КЛИМА И ОДНОСИ ВО
УЧИЛИШТЕТО

1.Томе Китановски (координатор)
2.Лазар Христов
3.Ѓорѓи Иванов
4.Весна Колева

15.

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
ОБРАЗОВНИОТ КАДАР

1.Маре Митрова (координатор)
2.Зорица Арнаудова
3.Томе Китановски

НА

16.

ВКЛУЧЕНОСТ НА СЕМЕЈСТВОТА
ВО УЧИЛИШТЕТО

17.

КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И
ПРОМАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО
СТРУЧНИ АКТИВИ
БРОШУРА

4.Лидија Михаилова
1.Лидија Михаилова(координатор)
2.Јулијана Малинова
3.Мирјана Илиева
4.Марија Костуранова
1.Слаџана Ничева(координатор)
2.Билјана Петрова
3.Никола Гоџиров
Претседатели на стручните активи
1.Василка Витанова

Сите горенаведени наставници дадоа свој придонес во изготвување на Годишната
програма за работа на училиштето, секако во соработка со директорот Стојан
Тимов,училишниот психолог Снежана Трендафилова и дефектолог Томчо Јанев..

27.Користена литература
-Водич за инклузивен тим
-Водич за ученичко учество , ученичко организирање и заштита на детските права
во основните училишта
-Динамично училиште-Константин Петковски
- Организација и менаџмент во училиштето-Драган Јанковски
-Концепција за основно образование

Претседател на училишен одбор:
Васил Атанасов_________

Датум: ________,Василево

Директор:
Стојан Тимов_______

ПРИЛОЗИ

ПРИЛОЗИ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОСНОВНОТО
УЧИЛИШТЕ
-Годишна програма за работа на: директор, помошник директор, сите стручни
соработници одделно, училиштен одбор, совет на родители, наставнички совет, стручни
активи, одделенски совети, училиштен инклузивен тим, ангажираните образовни
медијатори, тутори, хор и оркестар, заедница на паралелката, ученички парламент,
ученички правобранител.
-Распоред на часови
-Акциони планови за реализација на сите проекти во училиштето и акциски истражувања
-Програми за воннаставни активности
-Програма за додатна настава
-Програма за дополнителна настава
-Програми за вонучилишни активности
- Програма за реализација на ученички натпревари
-Програма за унапредување на мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и меѓуетничката
интеграција
- Проекти што се реализираат во основното училиште
-План за поддршка на учениците и за подобрување на резултатите
-План за професионална ориентација на учениците
-План за промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од злоупореба и
запуштање, спречување дискриминација
-План за следење и анализа на состојбите со оценувањето
-План за стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитнообразовниот кадар
-Програма за самоевалуација на училиштето
-Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди
- Распоред на дежурни наставници

- План за естетско и функционално уредување на просторот и опкружувањето на
училиштето
- Правилник за однесување на ученици, наставници и родители (во училиштето и
училишниот двор)
-Програма за професионален

и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар

- Програма за соработка на основното училиште со родителите/старателите
-Програма за соработка со локална средина и локална заедница
-Програма за грижа за здравјето на учениците
-Програма за јавна и културна дејност на училиштето
-Програма за следење и евалуација на годишната програма за работа на основното
училиште

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ ЗА УЧЕБНАТА
Вовед
Директорот во Основното училиште со својата позиција и улога што ја има како менеџер во работата на
училиштето има голем број права и обврски за постигнување на што подоби резултати во работењето.
Процесот на децентрализацијата во образованието наметна промени на неколку нивоа и во повеке сегменти
на образовниот процес. Целта на овој процес е да се обезбеди подобрување на квалитетот на образовните
услуги, контрола на образовниот процес и резултатите од него.
Постојат повеке фактори кои влијаат на квалитетот на училиштата и тоа: цврсто и ефикасно водство,
соодветни наставни планови, инспиративно безбедна средина во сите училишта, воспоставен систем на план и
контрола. Една од најважните вештини која треба да ја поседува директорот за успешно водење на училиштето е
планирањето. Добро подготвена програма служи како патоказ која го води училиштето до саканата цел.
Ќе бидат планирани мерки и активности за правилно менаџирање со расположивите финансиски средства на
училиштето, што е основен предуслов за квалитетно и навремено одвивање на воспитно-образовниот процес.
Неправилното трошење на финансиските средства, надвор од рамките на рационалното, наменското и
ефикасното користење, дефинирано со постојните законски прописи доведува до блокирање на сметките на
училиштата и доведување во прашање на континуираноста на воспитно-образовниот процес. Оваа укажува дека
улогата на директорот како финасиски менаџер на училиштата се повеќе се зголемува, а со тоа и неговата
одговорност.
Посебно место во програмата ке биде посветено и на проучување и следење на законски прописи, особено
Измените и дополнувањата на Законот за основно образование и другите законски прописи кои се применуват во
текот на работењето во училиштето.

Годишната програма се планира врз основа на:
- Развојниот план и програма за периодот 2019 – 2023 година,
- Годишниот извештај за работа на училиштето за учебната 2019– 2020 година,
- Извештаи од следење на воспитно-образовната работа на наставниот кадар,
- Предлози и мислења од наставнички совет.
Од анализата на резултатите во Годишниот извештај за учебната 2019/20 година е констатирано дека
просечниот успех е не променет од претходната учебна година. И понатаму особено големо внимание во
Програмата ќе биде посветено на педагошкото водење или водење за учење за подобрување на просечниот
успех, кое ке биде насочено на:





работата на наставниците и тоа пред се, на поучувањето и учењето на учениците
обезбедување на потребните услови за работа, обезбедување на наставни средства и помагала
квалитет на работниот живот, односно климата како важен предуслов во училиштето
успешно планирање на развојот на вработените.

Овие барања ке се исполнат ако педагошкото водство е ефикасно, се прилагодува на околината, ги
прилагодува сегашните и идните потреби за квалитетна работа на наставниците и ги води во професионално
усовршување според новонастанатите потреби. Исто така во водењето за подобра работа на училиштето кое е
пред се повеќе димензионално и вклучува повеке концепти, ќе се настојува:






обезбедување и подготовка на услови за успешна реализација на наставните проблеми
следење, анализирање и вреднување на наставната работа
предлагање решенија за надминување на проблемите во поучувањето и учењето
проценување на потребите за развој на вработените и училиштето како организациски систем
организирање активности за развој на вработените користејќи ги расположивите ресурси во училиштето и
надвор од него

- применување различни принципи на мотивација на вработените.

Приоритетна задача


Мотивирање на талентираните и надарените ученици
Програмата за работа на директорот во училиштето ќе се изведува низ следните подрачја:
АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИСКО

Во рамките на оваа подрачје Директорот се јавува како иницијатор и организатор на административноорганизациските работи. Како орган на раководење ги спроведува насоките што ги донесуват Училишниот одбор и
стручните активи.

Работни задачи

време

Распределба на наставните планови и задолженија

Учебна 2020/21

Распределба на задолженија околу тех. и др. подготвки

Учебна 2020/21

Свикување состаноци на Наставничкиот совет и раководење со
истиот.

Учебна. 2020/21во
соработка со
дефектолог и
психолог

Поднесување на Извештај за материјалното работење на
училиштето

Учебна 2020/21

Спроведување на правилникот за грижа и чување на инвентарот во
училиштето

Учебна 2020/21

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНА РАБОТА

Педагошко-инструктивната работа подразбира стручно насочување на работата на наставникот.
Работни задачи

време

Учество во изработка на Годишна програмата за работа на
училиштето

Августсептември

Учество во изработка на Програмата на стручните органи

Августсептември

Учество во реализација на проектите.

Учебна 2020/21

Презентација на обработени стручни теми

Учебна 2020/21

Тимска работа на училиштето.
Учебна 2020/21

Соработка со стручните органи на училиштето во врска со сите
прашања од воспитно-образовната програма на училиштето.
Учебна 2020/21

Работа на стручните органи и тела.
Учебна 2020/21

Учество и организирање на семинари во училиштето и надвор од
него.
Учебна 2020/21

Соработка со БРО за стручни прашања од областа на воспитнообразовната работа и реализација на проектите.
Учебна 2020/21

Соработка со локалната средина и со родителите

АНАЛИТИЧКО-СТУДИСКА РАБОТА

Во рамките на оваа подрачје се врши анализа на извештаи, проекти и глобални тематски планирања на
наставниците.

Работни задачи

време
Учебна 2020/21

Аналитичко студиски работи од резултатите од примените проекти.
Учебна 2020/21

Изготвување на извештај за резултатите на успехот и поведенијата
на тромесечието, полугодието и крајот на учебната година.

Анализа на рализацијата на Годишната програма на училиштето во
учебната 2018/2019 година

Август 2020/21

Проучување и анализа на глобалните тематски планирања на
наставниците.

Септември 2020 г.

Аналитичко-истражувачка работа на другите проблеми и прашања од
воспитно-образовната работа на учишиштето за кои ке се јави
потреба.

Учебна 2020/21

ДРУГИ РАБОТИ

Во други работи и работни задачи спаѓаат материјално-техничките услови, финансиското работење и други
работи и работни задачи.

Работни задачи

Време
Учебна 2020/21

Обезбедување на материјално-технички услови за работа на
училиштето.
Учебна 2020/21

Соработка со административната служба на училиштето.
Учебна 2020/21

Соработка со Министерството за образование и наука.
Учебна 2020/21

Грижа за хигиената на училиштето.
Учебна 2020/21

Следење и увид во финансиското и материјалнот работење на
училиштето.
Учебна 2020/21

Насочување и давање на помош во организирањето на свеченостите и
приредбите во училиштето.

Учебна 2020/21

Претставување на училиштето пред соодветните органи и институции.

ГЛОБАЛЕН ПЛАН ЗА СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ

Содржина

Носители

Време на
реализација

Усвојување на планот за работа со
родителите,

Одд. раководители(групна
родирелска средба)

Септември

Запознавање на родителите со
Правилникот за чување на
инвентарот на училиштето,
Запознавање на родителите со
училишните барања и обврските
на учениците,Договор за начинот и
времето на соработка на
родителите со одд.
раководители,ППС и Директорот.

Индивидуални разговори со
родителите чии деца имаат
потешкотии во учењето ,како и во
односот со друѓите ученици и
наставници,

Одд.раководители, ППС.

Октомври

Запознавање со успехот и
поведението на крајот од првото
полугодие; педагошки предавања
според возраста на учениците и
спецификата на одделни
паралелки.

Одд. раководители, ППС.

Ноември

Информирање за постигнатиот
успех и поведението на учениците
на крајот на првото полугодие;
информирање на родителите за
организирано зимување на
учениците.

Одд. раководители,
директор, ППС.

Декември

Индивидуални разговори со
родители, чии деца покажуваат
слаб успех и социјално
неадекватно поведение.

Одд. раководители, ППС.

Јануари

Посета на родителските домови по
потреба.

Индивидуални разговори со
родители чии деца имаат
потешкотии во учењето, како и во
односот со другите ученици и
наставници; посета на
родителските домови по потреба.

Одд. раководители, ППС

Февруари

Индивидуални разговори со
родители чии деца имаат
потешкотии во учењето и
поведението. Советување и
договарање за превземање на
одредени активности.

Одд. раководители, ППС,
директор

Март

Информирање за успехот и
поведението на учениците за
крајот на третото тромесечје;
договор за подобрување на
успехот и поведението на
учениците до крајот на учебната
година.

Одд. раководители

Април

Индивидуални разговори со
родителите чии деца имаат
потешкотии во учењето и
поведението. Советување и
договарање за превземање на

Одд. раководители, ППС,
директор.

Мај

одредени активности.

Соопштување на успехот и
поведението на учениците на
крајот на учебната година,
доделување на свидетелства;
Информирање на родителите за
организирано користење на
летниот распуст на учениците.

Одд. раководители,
директор.

Јуни

Покрај овие задачи, Директорот ќе ги ивршува и административно-организациските и други задачи кои се
непосредно врзани со неговата работа и функција. За успешна реализација на задачите од Програмата,
Директорот изготвува месечни оперативни планови.
Годишната програма преставува динамичен процес која мора да се прилагодува на промените, на
внатрешните и надвоешните услови во кои училиштето работи. Ниту една програма не е конечена, што значи е
подложна на ревизија и по потреба ке се доработува и надополнува.

Месец Август

Содржини

Форми и методи

Работници и соработници

Реновирање на училишниот

Тимска работа

Стручни и помошни лица и

простор(молеро- фарбарски
работи,поправки и реновирање)

Инструкциии за почетокот на
учебната година

службеници

Тимска
работа,изготвување
на концепт.

Наставници

Тимска работа

Тим, Директор

Состанок на Наставнички совет.

Изготвување на план за работа и
ангажирање на наставничкиот кадар
по предмети,часови,секции и
одделенски раководители.

Давање на дидактички насоки на
наставничкиот кадар за изработка на
годишни,тематски и дневни
планирања.

Тимот,Директорот,педагоот.

Работа на финансиски и
админстративен кадар.

Тимска работа

Тимот, Директорот, стр.
служби.

Организирано учество во семинари за
стручно и педагошко усовршување на
наставниот кадар во Бирото за развој
на образованието.

Семинари

Учесници на семинари.

Месец Септември

Содржини

Форми и методи

Работници и
сосработници

Изготвување на Годишна програма за работа
на Наставничкиот совет

Тимска работа

Директор, психолог,
наставници.

Упатство во водењето на педагошката
едвиденција и документација (Запознавање со
евентуални измени).

Тимска работа

Директор, психолог

Увид во доставените глобални, теметски и
дневни подготовки, Програмата на стручните
активи и слободните ученички активности.

Непосреден увид
во реализацијата
на активната
настава.

Директор, педагог

Работа од финансиски и административен
карактер. Увид во дневниците за работа.

Непосреден увид.

Директор

Месец Октомври

Содржини

Форми и методи

Работници и
сосработници

Увид во среденоста на педагошката евиденција и
документација

Тимска работа,
непосреден увид.

Директор, ППС.

Помош и организирање на приемот на првачињата
во Детската организација и ПЦК.

Тимска работа

Директор, ППС,
наставници и родители

Посета на часови во Одделенската настава ( II Одд)
и предметна настава ( Македонски, Англиски јазик).

Изготвување на
Извештај од
посетените часови
во активната
настава.

Директор, ПП

Консултации,
инструктивна
помош и стручни
материјали.

Директор, ППС

Цел: Реализација на активностите предвидени во
писмената подготовка за наставниот час.

Дидактички насоки за нововработените.

Месец Ноември

Содржини

Форми и методи

Работници и
сосработници

Организирање на разговори со претставници од
Одделенски заедници за проблеми во
паралелката.

Индивидуални
разговори со
претседателите

Директор,

Соработка со Одделенски раководители,
извештаи за случувањата во паралеката.

Индивидуални
разговори со
претседателите.

Директор, ППС,
наставници

Учество во работата на Одделенскиот совет во
врска со успехот на учениците.

Дискусија

Директор, ППС,
наставници.

Подготовки за одржување на наставнички совети
по предвидената програма.

Дискусија,
непосреден увид
во дневниците.

Директор, ППС.

Совет на родители и училишен одбор.

Изготвен извештај
врз основа на
снимени

Директор, ППС

ППС

податоци.

Посета на часови во Одделенска настава (трето
одделение) и предметна настава (математика,
физика, биологија, хемија). Цел: Активности на
учениците во наставно-воспитниот процес.

Непосреден увид,
извештај од
увидот на
часовите по
активна настава.

Директор

Месец Декември

Содржини

Форми и методи

Работници и
соработници

Увид во реализацијата на Планот за работа на
стручните активи на наставниот план и Програма,
Слободни ученички активности, додатна и
дополнителна настава.

Непосреден увид,
евидентен лист.

Директор, ППС

Соработка со Одделенските раководители.

Тимска работа,
размена и
искуства.

Директор, ППС,
Одделенски
наставници.

Посета на часови во Одделенската настава (четвртто
одделение) и предметна настава (историја,
географија, музичко, ликовно образование). Цел:
Разговор, анализа на часот и давање на соодветна
помош.

Непосреден увид,
извештај од
увидот, евидентен
лист за следење
на наставата.

Директор

Подготовки за одржување на Одделенски совети за
успехот, редовноста и поведението на учениците во
првото полугодие.

Изготвен извештај
на Одделенските
раководители врз
основа на
снимените
податоци.

Директор, ППС,
наставници

Изготвување на календар за активностите за време
на полугодишниот одмор

Тимска работа,
распоред,
соопштение.

Директор.

Месец Јануари

Содржина

Форми и методи

Работници и
соработници

Изготвување на полугодишен извештај за успехот
и поведението на учениците.

Писмен извештај.

Директор, ППС.

Целосен увид на Педагошката евиденција и
документација за првото полугодие и повратна
информација.

Непосреден увид,
писмен извештај
врз основа на
снимени податоци

Директор, ППС.

Наставнички совет, совет на родители и
училишен одбор. (состаноци)

Извештај врз
основа на
анализираните
податоци за
работата на
училиштето во
првото полугодие.

Директор, ППС.

Подготовки за програмски задачи во второто
полугодие.

Тимска работа.

Директор, ППС.

Месец Февруари

Содржини

Форми и методи

Работници и
соработници

Разговор со учениците што постигнале добри
резултати за нивно стимулирање во учењето, како и
помош на учениците што постигнале слаб резултат.

Тимска работа

Директор, ППС.

Учество во работата на стручните активи (корелација
на содржините).

Распоред,
соопштение,
непосреден увид.

Директор.

Посета на часови во одделенската настава (прво одд.)
и предметна настава (ОТП, физичко образование).

Непосреден увид,
извештај од
увидот, евидентен
лист.

Директор.

Меѓусебна посета,
размена на
искуства.

Директор, ППС,
наставници.

Цел : активност на учениците во наставниот и
воспитно-образовниот процес.

Соработка со други училишта.
Цел : размена на мислења и искуства од работата.

Месец Март

Содржини

Форми и методи.

Работници и
соработници

Увид во реализацијата на работата на стручните
активи во наставните планови и програми, како и
додатната и дополнителната настава.

Непосреден увид,
извештај од
увидот, евидентан
лист.

Директор, ППС

Посета на часови во прво одделение. Цел:
Активноста на учениците во наставниот и воспитнообразовниот процес.

Непосреден увид,
извештај од
увидот, евидентен
лист.

Директор

Одбележување на Денот на пролетта и Денот на
екологијата со посебно изготвени програми.

Распоред,
соопштенија,
извештај.

Директор, ППС

Посета на часови по предметна настава (македонски
јазик, биологија, математика). Цел: Активноста на
учиниците во наставниот и воспитно-образовниот
процес.

Непосреден увид,
извештај од
увидот, евидентен
лист.

Директор

Месец Април

Содржини

Форми и методи

Работници и
соработници

Учество и помош во организирање на училишни и
регионални натпревари.

Распоред
сопштенија,
извештаи.

Директор, ППС

Увид во работата на слободните ученички
акивности – Априлијада.

Непосреден увид,
извештај од
увидот, евидентен
лист.

Директор,
координатор.

Одржување на Одделенски совети и договори за
родителски средби. Цел: Разгледување на успехот
и поведенијата.

Извештај од
Одделенските
раководители врз
основа на
анализираните
состојби и
резултати.

Директор, ППС,
наставници

Наставнички совет: Увид во реализацијата на
цеокупната воспитно-образовна дејност (извештаи

Извештај врз
основа на

Директор, ППС,

од учество на семинари и работа на проекти).

добиените
анализи.

наставници

Учество и помош во организирањето на училишни и
регионални натпревари.

Распоред,
соопштенија,
извештаи.

Директор, ППС

Месец Мај

Содржини

Форми и методи

Работници и
соработници

Работа на Училишниот одбор и Советот на
родители; увид во реализацијата и
работата на училиштето.

Извештај врз
основа на
анализираните
податоци.

Директор, ППС.

Следење на дополнителната настава по
одделни наставни предмети.

Непосреден увид,
извештај од
увидот, евидентен

Директор.

лист.
Цел: согледување на ангажираноста на
наставниците и мотивацијата на учениците.

Следење на проекти и активирање од
професионалната ориентација и
советување на учениците.

Непосреден увид,
дискусија,
извештај од
увидот.

Директор, ППС.

Месец Јуни

Содржини

Форми и методи

Работници и
сорабоници

Одржување на Одделенски совети и договори за
родителски средби.

Извештај од одд.
раководители врз
основа на
анализираните
состојби и
резултати.

Директор,
ППС,
наставници

Цел: разгледување на успехот и поведението.

Наставнички совет; увид во реализацијата на
целокупната воспитно-образовна дејност
(извештај од учество на семинари и работа на
проекти).

Извештај врз
основа на
добиените
анализи.

Директор,
ППС,
наставници

Директор : Стојан Тимов

Програма за работа на училишниот психолог
Подрачје I: Работа со ученици
Потподрачје : Поддршка на учениците во учењето
активности
Испитување на
когнитивните
способности на
учениците со употреба
на психометриски
инструменти – тестови
Идентификување и
работа со ученици кои
нередовно ја посетуваат
наставата, значително
го намалуваат
училишниот успех или
пројавуваат различни
Посета на часови –
анализа на вклученост
на учениците во
активностите на часот и
ефекти од применети
методи врз напредок на
поедини ученици
Анкета со ученици од
шесто одделение ,,Како
учам,, и реализација на
работилници ,,Како да
го подобрам учењето,,
Следење на
напредокот на
учениците со
потешкотии во учењето

цели

Идентификување на
надарени
ученици,ученици со
пречки во рзвојот и
ученици со потешкотии
во учењето
Поддршка и развој на
силни страни на
ученици кои имаат
потешкотии со
учењето, несоодветно
однесување и слаб
училишен успех
Идентификување и
поддршка на ученици
кои имаат потешкотии
со учењето,
несоодветно
однесување и слаб
училишен успех
Проценка на
причините за неуспех
во учењето на
учениците, поддршка
на учениците во учење
Поддршка на
учениците во учењето
и помош во
подобрување на

реализација

соработници

индикатори/докази/
форми/методи

следење
/повратна
информација
Извештај од
спроведена активност.
Наоди од психолошки
тестови.

Наставници
Родители
дефектолог
Инклузивен тим

Евиденција на психологот
Групна индивидуална
Разговор/ тестови

Во текот на
годината

Ученици
Наставници
дефектолог
Инклузивен тим

Евиденција на психологот
Групна индивидуална
Разговор/ тестови/
набљудување/ работа со
ученици

Извештаи од
спроведени активности
со учениците.
Наоди од психолошки
тестови.

Во текот на
годината

Директор
Наставници
Инклузивен тим
дефектолог

Записници од посета на час,
евиденција на психологот.
Набљудување/ разговори со
ученици/наставници

Извештаи од посети на
часови. Консултации со
наставникот по
посетениот час.

10-12.2020

Ученици
дефектолог

Извештаи од анкета и од
психолошки работилници

Извештај од
спроведена активност.

Евиденција на психологот
Разговор/ посета на
час/анализи на успех

Записници од
одделенски и
наставнички совет

Во текот на
годината

Во текот на
годината

Наставници
Инклузивен тим
Наставници
дефектолог
Директор
Дефектолог

Работилници за развој
на самодовербата

Процена на
подготвеност на идните
првачиња за
вклучување и
напредување во
училиштето
Откривање на ученици
од прво одделение со
потешкотии во
напредокот ,
консултации со
дефектолог

училишниот успех
Оптимален
психосоцијален развој
на учениците

Во текот на
годината

Родители
Ученици –седмо
/осмо одделение
дефектолог

Подготовки за психолошка
работилница
Групна/ работилница

Препознавање и
работа со ученици со
емоционални
потешкотии

05-07.2020

Комисија за упис
на првачиња
дефектолог

Документи за упис на ученици
во I одделение.
Индивидуална/групна работа

Подршка на учениците
во учењето и
подобрување на
успехот

Во текот на
годината

Наставници
Директор
Дефектолог
Родители
Инклузивен тим

Евиденција на психологот
Разговор/ посета на
час/анализи на успех

Извештај од
спроведена
психолошка
работилница
Извештај – психолошка
процена на иницијална

Записници од
разговори со родители,
ученици,наставници,
дефектолог,наоди од
тестирање

Потподрачје: Следење и поддршка на развојот на учениците
активности

цели

реализација

Следење на напредокот
на учениците со посебни
образовни потреби

Поддршка на
учениците со
посебни образовни
потреби и помош во
подобрување на
постигнувањата

Во текот на
годината

Изработка на план за
работа со надарени и
талентирани ученици,

Препознавање,
идентификување и
работа со надарени и
талентирани ученици

Во текот на
годината

Реализација на
психолошки работилници

Развој на
креативното

Во текот на
годината

соработници
Наставници
Дефектолог
Ученици
Родители
Инклузивен тим

Наставници
Родители
Директор

Наставници

индикатори/докази/
форми/методи

Записници од реазлизирани
активности.
Разговори/анализи/
наоди од зададени
психолошки тестови

следење
/повратна
информација
Записници од
разговори,со ученици,
родители, наставници,
дефектолог/ наоди од
тестирање/ чек
листи/евиденција од
посета на час
Изработен план за
работа со надарени и
талентирани. Записници
од работа со надарени и
талентитани

Евиденција на психологот/
групна работа/ психолошки

Извештали од
реализирани психолошки

Евиденција на психологот.
Записници од посета на
час/Индивидуална работа
/Тестирање Разговори/
едукација
Набљудување/ Советување

за стимулирање на
креативно мислење
Работилници за јакнење
на самодовербата

мислење.

Ученици

Оптимален
психосоцијален рзвој
на учениците

Во текот на
годината

Работилници за
унапредување на
ментално и физичко
здравје, превенција од
ХИВ /СИДА и превенција
од зависности
Работилници за
учениците за развивање
на емоционална
интелигенција
Идентификување на
ученици со емоционални
потешкотии, семејни
проблеми и проблеми со
однесување и адаптација

Унапредување на
ментално и физичко
здравје на учениците.
Превенција од СИДА,
болести на
зависности
Поддршка на личен и
емоционален раст и
развој на на
учениците
Поддршка во
справување со
кризни состојби.
Развој на силни
страни на учениците

Во текот на
годината

Интервенции и
советодавно –
консултативна работа со
ученици кои имаат кризни
ситуации, емоционални
проблеми, несоодветно
однесување
Разговори, анкети,
примена на
социометриски методи и
активности за прибирање
податоци за личен,
семеен и социјален
статус на учениците
Советување на ученици
со несоодветно
однесување

Поддршка во
надминување на
проблемот.
Поддршка на
учениците за нивен
хармоничен развој

Во текот на
годината

Прибирање податоци
за личен и социјален
развој на учениците.
Интервенции за
помош на ученици со
несоодветно
однесување
Едукација на
учениците за
стратегии за
справување со

Во текот на
годината

Во текот на
годината
Во текот на
годината

Во текот на
годината

Наставници
Ученици

Ученици
Наставници по
биологија

Наставници
Ученици

Ученици
Наставници
Родители
Директор
Институции
Ученици
Наставници
Родители
Директор
Институции

Ученици
Наставници
Родители
Директор
Институции

Наставници
Родители
Институции

работилници

работилници

Евиденција на психологот.
Групна работа/
консултации/анализиРаботи
лници
Евиденција на психологот/
Групна работа/ Консултации/
Работилници

Записниции анализи од
спроведени работилници
и активности

Евиденција на психологот/
Групна работа/
Работилници

Извештаи од спроведени
психолошки работилници

Записници/
Индивидуална р./
Набљудување
Разговор/ советување
Консултации

Евиденција на
психологот/ Записници
од разговори/ извештаи

Евиденција на психологот/
Индивидуална/
Разговор/ набљудување/
советување

Записници од активности
со ученици/ родители/
наставници/ соработка
со разни институции.

Евиденција на психолог/
Групна и индивидуална
работа
Разговор/ социограм/
анкети/набљудување

Записници од
активности.Наоди од
примена на
социометриски методи
тестови.

индивидуална советодавна
работа
Разговор/ советување

реализирани советување
и други активности со
ученици/родители

Извештаи од спроведени
психолошки работилници

Посета на наставен час –
набљудување на
ученици, разговори со
ученици

конфликт и
надминување на
несоодветно
однесување
Прибирање податоци
за личен и социјален
развој на учениците

дефектолог

Во текот на
годината

Инклузивен тим
Ученици
Наставници
Родители

Посета на час – чек листи
/Набљудување
/Разговори/Консултации/
Советување

Документација од посета
на час, евиденција работа

индикатори/докази/
форми/методи
Организација на предавања
за учениците/ психолошки
работилници/
разговори/светувања

следење
/повратна
информација
Документација на
училиштето. Евиденција
за работа на психологот.
Флаери, проспекти.

Евиденција на психологот/
Групна работа/
Работилници/ работни листи
и флаери за учениците

Извештаи од спроведени
психолошки работилници
, материјали од
работилниците

Индивидуална работа/
советување/ разговор/
кариерна ориентација/
флаери/ синтеза на наоди од
применети тестови на
учениците

Евиденција за работа на
психолог. Извештај за
реализирана програма
за професионална

Потподрачје :Професионална и кариерна ориентација на учениците
активности

цели

реализација

Информирање на
учениците од IX одд. за
мрежа на средни
училишта и нивна
проодност во
натамошно високо
образование

Професионално и
кариерно насочување,
информирање за
мрежа на средни
училишта и натамошна
проодност за високо
образование

04-06.2021

Реализација на
психолошки
работилници за
професионална и
кариерна ориентација
на учениците согласно
изготвена програма
Индивидуално
професионално
советување и
насочување на
учениците на IX одд.
согласно нивните
интереси

Професионално и
кариерно
информирање,
ориентирање и
советување на
учениците

Во текот на
учебната
година

Професионално и
кариерно
информирање,
ориентирање и
советување на
учениците,
(презентација на
податоци од
применети тестирања )

05-06.2021

соработници
Претставници од
средни училишта
Ученици
Наставници
Ученичка
заедница

Ученици
Наставници
Директор

Ученици
Наставници
Родители
Директор

Подрачје II :Работа со наставници
Потподрачје :Поддршка на наставниците за планирање и реализација на воспитно образовниот процес
активности

цели

Соработка со наставниците при
подготовката на наставните
часови и часовите од
дополнителна и додатна
настава.Увид во реализација
на часовите од дополнителна и
додатна настава.

Стручна помош на
наставниците во
планирање на
наставата.
Создавање услови
за напредок на
учениците според
сопствените
потенцијали
Стручна помош на
наставниците .
Креирање
соодветна
атмосфера за
работа. Ефикасна
комуникација
наставник/ученик.
Стручна помош на
наставниците
околу избор на
соодветни методи
за оценување на
постигања на
учениците

Соработка со наставниците при
подготовката и реализацијата
на нагледни часовите, проекти
и часови за сертификација

Консултации со наставници за
соодветни методи за
оценување и документирање
на постигања на учениците

реализација
Во текот на
годината

Во текот на
годината

Во текот на
годината

соработници
Наставници
Директор

Наставници
Директор
Советници од
БРО
Одговорни од
проекти

Ученици
Наставници
Директор

индикатори/докази/
форми/методи
Записници од разговори, чек
листи од посета на час /
Индивидуална р./
Набљудување
Разговор/ советување
Консултации

следење/повратна
информација
Евиденција на психологот/
Записници од разговори/
извештаи од посета на
додатна и дополнителна н.

Записници од разговори,
извештаи/
Индивидуална р./
Набљудување
Разговор/ советување
Консултации

Евиденција на психологот/
Записници од разговори/
извештаи/ сертификати

Евиденција на психологот/
Посета на час/ разговори/
консултации

Евиденција за работа на
психологот, записници од
разговори

Потподрачје: Подршка на наставниците за работа со учениците
активности

цели

реализација

соработници

индикатори/док
ази/
форми/методи

следење/повратна
информација

Консултации со наставници за
различни начини за помош во
учењето кај ученици со
различни способности и лични
карактеристики

Советување на наставниците
за поттикнување на посебни
способности кај надарените
ученици

Советување на наставниците
за начини на мотивирање на
учениците за учество на
натпревари и конкурси

Советување со наставници за
утврдени наоди од психолошки
тестирања и потенцијали на
надарени ученици

Стручна помош на
наставници за
примена
соодветни
наставни методи
кај ученици со
различни
способности и
лични
карактеристики
Стручна помош на
наставници за
примена
соодветни
наставни методи и
приоди во
работата со
надарени и
талентирани
ученици
Стручна помош на
наставници за
примена
соодветни методи
за мотивирање на
надарени и
талентирани
ученици
Стручна помош на
наставниците во
идентификување и
работа со
надарени и
талентирани
ученици

Во текот на
годината

Во текот на
годината

Во текот на
годината

Во текот на
годината

Инклузивен тим
Дефектолог
Наставници
Директор

Наставници
Ученици

Наставници
Ученици

Наставници
Родители

Евиденција на
психологот/индивидуалн
а и групна работа/
Анализи/ разговори/
советувања/ консултации

Извештај од инклузивен
тим, Евиденција за работа
на психологот, записници.

Евиденција на
психологот
/индивидуална и групна
работа/
Анализи/ разговори/
советувања

Евиденција за работа на
психологот, Записници од
активности и од разговори

Евиденција на
психологот
/индивидуална и групна
работа/
Анализи/ разговори/
советувања

Евиденција за работа на
психологот, Записници од
активности и од разговори

Евиденција на
психологот/ групна и
ндивидуална/наоди од
тестови/разговори
консултации

Евиденција за работа на
психологот, Записници

Потподрачје :Подршка на наставниците за работа со родителите
активности

цели

реализација

соработници

индикатори/док
ази/

следење/повратна
информација

форми/методи
Советување со наставници за
начини на реализација на
индивидуални и групни
родителски средби, водење
евиденција и документација за
родителски средби

Укажување на одделенски
раководители за утврдени
семејства со ризик и заедничка
работа за помош со
семејствата

Стручна помош на
наставниците во
реализација на
родителски средби
и водење
евиденција и
документација од
средбите
Стручна помош на
наставниците за
идентификување и
работа со
семејства со ризик

Во текот на
годината

Во текот на
годината

Наставници
Директор

Наставници
Директор
Совет на
родители

Евиденција на
психологот/ групна и
ндивидуална/
разговори / консултации/
советување

Евиденција за работа на
психологот, Записници од
активности

Евиденција на
психологот/
ндивидуална/
разговори / консултации/
советување/ акции

Евиденција за работа на
психологот, Записници од
реализирани

Подрачје III : Работа со родители
Потподрачје :Индивидуални и групни советувања и консултации со родители
активности

цели

реализација

Советувања на родители
чии деца нередовно
посетуваат настава, имаат
неуспех во учењето или
пројавуваат различни
облици на несоодветно
однесување

Советување на
родители врз
различни основи.
Помош на родители
да ги разберат
кризите во учење и во
однесување на своето
дете.

Во текот на
годината

Разговори со родители
за утврдени семејни
проблеми (социјални,
семејства со ризик) и
заедничка работа со

Помош на родителите
за да ги разберат
кризите со кои се
соочува нивното дете.
Помош и поддршка на

Во текот на
годината

соработници
Родители
Наставници
Директор
Совет на родители

Наставници
Директор
Центар за социјални
работи

индикатори/докази/
форми/методи
Евиденција на психологот/
ндивидуална/
Записници и документација од
советување/ акции/ разговор/
советување

следење/поврат
на информација
Евиденција за
работа на
психологот.
Евиденција и
документација од
советување на
родители.

Евиденција на психологот/
ндивидуална/
разговори / консултации/
советување/ хуманитарни акции

Евиденција за
работа на
психологот,
Записници и
извештаи од

одделенски раководители
за помош со семејствата
Информирање на родители
на деца со посебни
образовни потреби за
состојба и напредок на
нивните деца, начин како да
ги остварат своите права и
обврски, каде да најдат
помош и поддршка

родители за
справување со криза
во семејството
Помош и поддршка на
родители на деца со
посебни образовни
потреби да ја
разберат состојбата
на своите деца и каде
да најдат помош и
поддршка

активности/акции

Во текот на
годината

Наставници
Директор

Евиденција на психологот/
ндивидуална/
разговори / консултации/
советување/ хуманитарни акции

Евиденција за
работа на
психологот,
Записници и
извештаи од
реализирани
активности

индикатори/докази/
форми/методи
Евиденција на психологот/ групна/
разговори / стручно предавање/
советување/

следење/поврат
на информација
Евиденција за
работа на
психологот.
Извештај од Совет
на родители
Евиденција за
работа на
психологот,
Записници и
извештаи од
реализирани

Потподрачје: Едукација на родители
активности
Стручно предавање за
Совет на родители „
Формирање и развој на
личноста“
Разговори со родители за
утврдени проблеми и
сосотојби (наоди од анкети,
тестови, социометриски
постапки, анализи на
учениците).
Предавање за родители
,,Како да му помогнам на
моето дете да го подобри
училишниот успех,,

цели
Помош на родителите
за да ја разберат
индивидуалната и
развојна потреба на
нивното дете.
Помош на родителите
за да ја разберат
индивидуалната и
развојна потреба на
секое дете и
поддршка во
надминување на
Едукација на
родители за кризите
во учењето, начини за
помош на учениците
за подобрување на
училишен успех

реализација
Во текот на
учебната година

Во текот на
годината

соработници
Совет на родители
Директор

Родители
Наставници
Директор

Евиденција на психологот/
ндивидуална/
разговори / консултации/
советување/ психоедукација

Центри за социјални
работи
Во текот на
годината

Родители
Наставници
Директор

Потподрачје : Вклучување на родителите во животот и работата на училиштето

Евиденција на психологот/ групна/
разговори / стручно предавање/
советување/

Евиденција за
работа на
психологот.
Извештај за

активности
Соработка со родителите
во превенција на насилство
во училиштето и
намалување на бројот на
закани од постарите
ученици врз ученици од
помала возраст
Соработка со родителите
за намалување на бројот на
неоправдани изостаноци во
училиштето

цели

реализација

Превенција на
насилството во
училиштето.

Во текот на
годината

Мерки за намалување
на број на
неоправдани
изостаноци и редовно
посетување на
настава на учениците

Во текот на
годината

соработници
Родители
Наставници
Директор
Детска организација
Ученичка заедница
Совет на родители
Наставници
Директор
Ученичка заедница

индикатори/докази/
форми/методи
Евиденција на психологот/
ндивидуална/
разговори / консултации/
советување

Евиденција на психологот/
ндивидуална/
разговор/ советување
консултации

следење/поврат
на информација
Евиденција за
работа на
психологот,
Записници и
извештаи од
реализирани
активности
Евиденција на
психологот,
извештаи од
реализирани
активности

Подрачје IV : Соработка со заедницата
Потподрачје : Соработка со локалната заедница
активности
Организација и
реализација на научни
посети на компании во
локалната заедница со цел
запознавање на учениците
со процес на производство
и работа на компаниите
Соработка со одоговорни
лица од Општина
Василево одговорен за
одделение за
образование, овластен
општински инспектор
Организација на наставни
и воннастани активности
во соработка со локалната
средина

цели
Соработка со локалната
заедница и придонес во
поквалитетно учење,
повисоки постигања и
личен развој на
учениците и промоција
на училиштето
Остварување соработка
со Општина Василево,
Подобрување на
влијание на локалната
заедница врз
училиштето.
Обезбедување услови и
за поквалитетно учење.
Промоција на соработка
со локалната средина

реализација
Во текот на
годината

соработници
Фирми, компании
Совет на родители
Наставници
Директор

индикатори/докаи/
форми/методи
Евиденција на психологот/
ндивидуална, групна/ разговори/
набљудување
презентации/ посета на
фирма/компанија

Ученичка заедница
Во текот на
годината

Во текот на
годината

Директор
Наставници
Ученици

Родители
Директор
Наставници

следење/повратн
а
информација
Евиденција за работа
на психологот,
извештаи од
реализирани
активности на
училиштето

Евиденција на психологот/
ндивидуална/
разговори / консултации/
првземање на акции

Евиденција за работа
на психологот,
Извештаи од
реализирани
активности

Наставни и воннаставни
активности/ групна/ набљудување/
разговори / посети

Евиденција за работа
на психологот,
извештаи од
реализирани
активности на
училиштето

индикатори/докази/
форми/методи

следење/повратн
а
информација
Евиденција за работа
на психологот,
Извештаи од
реализирани
активности

Потподрачје : Соработка со стручни институции и организации
активности
Консултации со Центри за
социјална работа, МВР,
ДПИ, здравствени
институции за
обезбедување личен
напредок, подобар
училишен успех,
адаптација и редовност на
учениците
Консултации со БРО за
унапредување на
сопствената работа и

цели

реализација

Соработка со стручни
инстсиуции за
унапредување на
адаптација, ментален
развој, напредок во
учење и социјализација
на учениците

Во текот на
годината

Соработка со стручни
институции за
унапредување на

Во текот на
годината

соработници

Родители
Директор
Наставници
Совет на родители
Институции

Советници од БРО
Наставници

Соработка со стручни институции/
ндивидуална/ консултации/
разговори /извештаи/
посети и заеднички активности

Соработка со стручни институции/
ндивидуална/ консултации/
разговори /анализи/извештаи

Евиденција за работа
на психологот,
Извештаи од

унапредување на воспитно
образовната работа во
училиштето

сопствена работа и
работа на училиштето

Директор

реализирани

Подрачје V : Професионален развој и професионална соработка
Потподрачје : Личен професионален развој
активности

цели

реализација

соработници

индикатори/докази/
форми/методи
Соработка/ групна и ндивидуална/
разговори / анализи/ извештаи

следење/поврат
на информација
Евиденција за
работа на
психологот,
Извештаи
Евиденција за
работа на
психологот,
Сертификати

Консултации со советници
од БРО околу
професионален развој и
стручно усовршување
Реализација на разни
форми на сопствено
стручно усовршување во и
надвор од училиштето

Професионален и
кариерен напредок,
стручно усовршување
на психологот
Професионален и
кариерен напредок,
стручно усовршување
на психологот

Во текот на
годината

Советници БРО
Психолози од
другите училишта

Во текот на
годината

Предавачи, БРО,
Провајдери
Психолози од други
училишта,

Идивидуална, групна семинари/
предавања разговори/обуки/
конференции

Евиденција и планирање
на сопствен
професионален развој

Сопствен
професионален развој

Во текот на
годината

Психолози од други
училишта
Директор

Сертификати/ докази за посетени и
реализирани обуки/ анализа на
работата

Евиденција за
работа на
психологот

индикатори/докази/
форми/методи
Разговори/ анализа на работата /
дискусии / посети консултации

следење/поврат
на информација
Евиденција за
работа на
психологот

Стручни состаноци/ анализи/
планирања/ записници/ предлози
до директор

Евиденција за
работа на Тим за
професионален
развој

Потподрачје : Подддршка на професионалниот развој и соработка во училиштето
активности
Соработка со БРО
за процес на
унапредување на
професионални
компетенции во
училиштето
Учество во работа
на Тим за
професионален
развој на

цели

реализација

соработници

Унапредување на
професионален развој на
вработените во училиштео

Во текот на
годината

Советници од БРО
Наставници
Директор

Унапредување на
професионален развој на
наставен кадар

Во текот на
годината

Тим за
професионален
развој
Директор

училиштето
Поддршка на
наставници во
реализација на
нивната програма,
активности и
проекти во
училиштето
Информирање и
дисеминација на
стекнати знаења и
вештини од
семинари
Водење
професионално
досие и
документација за
професионален
развој на
наставниот кадар

Професионален развој на
воспитно-образовен кадар во
училиштето

Во текот на
годината

Наставници
Директор
Стручни активи ,

Соработка/ групна и ндивидуална/
набљудување/
разговори / анализи

Евиденција за
работа на
психологот,
Извештаи

Интерно стручно усовршување
на наставен кадар во

Во текот на
годината

Наставници
Директор
Стручни активи ,

Дисеминации на знаења и
вештини/ работилници/ разговори /
анализи

Евиденција за
работа на
психологот,

Професионален развој и
соработка со наставен кадар
во училиштето.

Во текот на
годината

Наставници
Директор
Стручни активи

Соработка/ ндивидуална/
разговори / водење досие/ посета
на час

Професионално
досие Евиденција за
работа на
психологот

Подрачје VI : Аналитичко –истражувачка работа
Потподрачје : Анализа и проценка на воспитно –образовната работа
активности
Изготвување на анализи и
извештаи од работа на
училиштето и извештај за
сопствената работа
Учество во изготвување на
Годишна програма на
училиштето, Програма за
сопствената работа,
тимско изготвување на

цели
Анализа на работењето
на училиштето.
Унапредување на
работата
Стратешко планирање.
Следење и
унапредување на
работата на училиштето

реализација
Во текот на
годината

Во текот на
годината

соработници
Стручни активи
Училишен одбор
Наставнички совет
Инклузивен тим
Стручни активи
Училишен одбор
Тим за развојна
програма

индикатори/докази/
форми/методи
Анализи/ статистика индивидуална
и група/ презентации/ извештаи/
дискусии
Анализи/ планирања/
индивидуална и група/
презентации/ извештаи/ дискусии

следење/повратн
а информација
Полугодишен и
годишен извештај за
работа на
училиштето
Годишна програма,
План за развој на
училиштето

План за развој на
училиштето
Изготвување анализи и
извештаи до МОН, МЦГО,
БРО,ДПИ за разни аспекти
од воспитно-образовната
работа на училиштето

Изготвување прегледи,
анализи, извештаи за
успех, поведение,
редовност на учениците,
опфат и напредок

Анализа на работењето
на училиштето. Предлог
мерки за унапредување
на работата

Во текот на
годината

Наставници,
Стручни активи ,
Директор ,
Наставнички
совет

Анализи/ пресметки индивидуална
и група/ презентации/ извештаи/
предлог мерки

Евиденција на
психологот.
Извештаи, анлизи
Училишна
документација

Анализи на
поведение, успех,
изостаноци на
учениците. Предлог
мерки за
подобрување

Во текот на
годината

Одделенски
раководители
Наставници
Ученици Директор

Статистика/ анализи прегледи/
извештаи/ дискусии/ предлози
за подобрување на состојбата

Евиденција за
работа на
психологот

индикатори/докази/
форми/методи
/ групна/ пред тест/ анкета/
следење на примена на техники за
учење / пост тест/ анализа/
дискусија

следење/повратн
а информација
Евиденција за
работа на
психологот.
Извештај од
истражување
Евиденција за
работа на
психологот.
Извештај од
реализирано
тестирање

Потподрачје : Истражување на воспитно –образовната работа
активности

цели

реализација

соработници

Истражување
Учи како да учиштехники на брзо
учење

Примена на техниките на брзо
учење во процесот на учење и
поучување

Во текот на
годината

Наставници
,ученици

Анализа на
податоци од
реализирано
тестирање со
Равенови матрици
за учениците од VI
одд.
Анализа на
психолошки
карактеристики на
идни првачиња и
детекција на
ученици со
потешкотии во

Утврдување на
интелектуалните способности
на учениците

Октомври 2020

Одделенски
раководители и
ученици од VI одд
наставници ,
Педагог

Анализа, разговор/ дискусија/
групна работа

Помош на ученици со проблеми
со адаптација социјализација и
социјална изолација.
Соработка со наставен кадар и
родители

Во текот на
годината

Комисија за упис на
ученици во I
Наставници
Родители

Набљудување/тест/ разговор/
цртеж/ анамнеза/ групна
индивидуална/ анализа/
прогностички извештај

Евиденција за
работа на
психологот.
Извештај за
иницијалната
состојба на идни
првачиња

социјализација,
учење и адаптација

Подрачје VII :Училишна структура ,организација и клима
Потподрачје : Училишна структура и организација
активности

Следење на наставни
часови, анализа на јаки и
слаби страни, предлог
мерки за унапредување на
наставата

Увид во педагошката
евиденција и
документација. Увиди
планирања и подготовки
на наставниците
Евалуација на работата на
училиштето и реализација
на Годишна програма

Следење и
унапредување на
наставата. Соработка
со наставници.
Унапредување на
работа на наставен
кадар
регулатива и унапредување на работењето
на училиштето

Во текот на
годината

Директор
Стручни активи

Записници од посета на час /чек
листи/
Индивидуална р./ Набљудување
Разговор/советување
Консултации

следење/пов
ратна
информац
ија
Евиденција на
психологот/
Записници од
посета на час и
разговори

Во текот на
годината

Директор
Комисии

извештаи/ разговори советувања/
дискусии

извештаи од
реализирани увиди

Соработка со наставниците со цел унапредување на наставата и
воспитната работа

Во текот на
годината

Тим за евалуација
на работа на
училиштето

Увиди/ анализи/
дискусии/извештаи/ разговори/
седници на Наставнички совет/
предлози

Годишен извештај
за работа на
училиштето.
Записници од
Наставнички совет

цели

реализација

соработници

индикатори/докази/
форми/методи

Потподрачје : Училишна клима, безбедна средина и демократско учество
активности

цели

реализација

соработници

индикатори/докази/
форми/методи

следење/повратна
информација

Изработка на училишен
Протокол за делување
во случај на насилство

Превенција на насилно
однесување во
училиштето

септември 2020

Училишен тим за
превенција од
насилство

Советодавна помош и
поддршка на ученици со
загрозено здравје,
ученици по ризик и
ученици кои се често
отсатни од настава
Советодавна помош и
поддршка на ученици
кои се во конфликтни
систуации

Помош, советодавна и
емоционлна поддршка на
ученици по ризик и
ученици со здравствни и
друг вид проблеми

Во текот на
годината

Центар за
социјални грижи
Наставници
Ученици

Помош, советодавна и
емоционална поддршка на
ученици. Разрешување
конфликти

Во текот на
годината

Родители
Одделенски
раководители
Ученици
Центар за
социјална работа

Изработка на
протокол/анализи/
презентации/
дискусии/седница на
Наставнички совет
Советување/ разговор/
следење/ тестови/ посета на
дом/ консултации со стручни
лица

Изработен протокол.
Записници од
Наставнички совет

Советување/ разговор/
следење/ работилници/
консултации со стручни лица

Евиденција на
психологот/ Записници,
извештаи од

Евиденција на
психологот/ Записници,
извештаи од активности

Приоритетна задача : Работа со талентирани ученици
Училишен психолог : Снежана Трендафилова

Годишна глобална програма за работа на дефектологот

1.Вовед
Годишната програма на училишниот дефектолог е изготвена врз основа на Законот за измени и дополнување на Законот за
основно образование (сл.весник бр.63/04),Законот за основно образование (сл.весник на РМ 52/02),Основи за програмирање
на воннаставната воспитно-образовна дејност на основното училиште и на работата на стручните работници од 1998.
Uloga na defektologot vo u~ili{teto
-detekcija na u~enici so posebni poterebi
-dijagnosticirawe na u~enicite (sledewe i procena na individualnite sposobnbosti)
-po~ituvawe na individualnite razliki ,planirawe i realizirawe na vospitno-obrazovnata dejnost
-Sledewe i vrednuvawe na postignatite rezultati
-Motivirawe za sekakov vid na aktivnost
-Vodewe dosie
-Сorabotka so roditelite
-Timska rabota so pedagog , psiholog, bibliotekar
-Timska rabota so nastavnici
-Adaptirawe na nastavnite sodr`ini i planirawe na dinamikata na realizacija na nastavata vrz osnova na
mo`nostite na decata
-Obezbeduvawe na stimulativna sredina za decata
-Pottiknuvawe istra`uva~ki,otkriva~ki i kreativni procesi
-Po~ituvawe polovi,kulturni i socijalni razliki
-Podgotovka za `ivot i integracija vo lokalnata sredina

Godi{nata programa }e se izveduva niz slednite podra~ja:
-

Neposredna rabota so u~enici so posebni potrebi

-

Sorabotka so roditelite

-

Sorabotka so nastavnicite

-

Sledewe i unapreduvawe na vospitno-obrazovnata dejnost

- Vodewe na pedago{ka dokumentacija i evidencija
- Progarmsko podra~je : Neposredna rabota so u~enici so posebnи potrebi
SODR@INI

sorabotnici

Opservacija i detekcija
na u~enici so posebni
potrebi

Nastavnici,

Evidentirawe na
u~enici so posebni
potrebi

Nastavnici,

Дефектолошка
дијагностика na u~enici
so posebni potrebi

St.sorabotnici

st.sorabotnici

St.sorabotnici

vreme na realizacija
Vo po~etokot na u~ebnata godina i
kontinuirano
Vo po~etokot na u~ebnata godina i
kontinuirano

Kontinuirano vo tekot na u~ebnata
godina

Ve`bi za reedukacija na
psiho motorikata

Kontinuirano vo tekot na u~ebnata
godina

Ve`bi za korekcija i
sovladuvawe na

Kontinuirano vo tekot na u~ebnata
godina

problemite vo govorot i
pi{uvaweto (disleksija,
disgrafija i dr.)
Работа со учениците на
совладување на одделни
наставни содржини

Наставници,ст.служба,родители

Kontinuirano vo tekot na u~ebnata
godina

Професионална
ориентација на учениците

Наставници,ст.служба,родители

April - Juni

Pomo{ vo adaptacijata
na u~enicite vo
redovnata sredina

Nastavnici,roditeli,st.slu`ba

Vo po~etokot na godinata i
kontinuirano

Rabota so u~enicite vo
paralelkite kade ima
u~enik so posebni
potrebi za negovo
prifa}awe

Ученици,
Наставници,ст.служба,родители

Vo po~etokot na godinata i
kontinuirano

Vklu~uvawe na u~enici
so posebni potrebi vo
vonnastavni aktivnosti

Nastavnici,roditeli,st.slu`ba

Vo po~etokot na godinata i
kontinuirano

Vodewe dosie

Наставници,ст.служба

Vo tekot na godinata

Portfolio so izrabotki
na sekoj u~enik

Vo tekot na godinata

Цел : Откривање и евидентирање на децата со посебни потреби и давање на стручна помош за поуспешно
совладување на воспитно-образовните подрачја и успешно вклучување на овие ученици во животот во
училиштето и надвор од него.
Очекувани резултати : Успешно вклучување на децата со посебни потреби во училиштето,совладување
на наставниот материјал и др
Programsko podra~je:Sorabotka so roditeli
Programski sodr`ini

Sorabotnici

Vreme na realizacija

Соработка со родителите на учениците со посебни

Direktor

потреби по сите прашања на инклузијата

Nastavnici

Vo po~etokot na u~ebnata
godina i kontinuirano

St.sorabotnici

Поттикнување и организирање присуството на
родителите на учениците со ПОП во училиштето

Nastavnici

Vo tekot na godinata

St.slu`ba
Lokalna
samouprava

Vklu~uvawe na roditelite vo rabotata na
decata so posebni potrebi, te{kotii vo
u~eweto, problem vo odnesuvaweto

St.slu`ba
Nastavnici
Institucii

Vo tekot na godinata

Zapoznavawe so napredokot na u~enicite i
re{avawe na tekovni problemi

Родители,директор,
ст.служба

Na sekoe tromese~je I kraj na
u~ebnata godina

Pru`awe pomo{ vo sovladuvaweto na ~uvstvata St.slu`ba
na vina , samoso`aluvawe i agresija
Institucii

kontinuirano

Prevzemawe na merki za emotiven i socijalen
razvoj

St.slu`ba
institucii

kontinuirano

Podr{ka i pomo{ na roditelite vo
osmisluvawe i iskoristuvawe na slobodnoto
vreme.

St.slu`ba,institu kontinuirano
cii,lokalna
samouprava

Цел : Да се создадат поволни околности за да дојде со израз грижата за учениците со посебни потреби за
сестран когнитивен,емоционален и психомоторен развој.Воспоставување однос на доверба и мегусебно
почитување мегу родителот и дефектологот и подобрување на квалитетот на животот на ученикот во
училиштето и надвор од него.
Programski sodr`ini

sorabotnici

Vreme na realizacija

Zapoznavawe na nastavnicite od
oddelenska i predmetna nastava za
u~enicite so posebni potrebi

St.slu`ba

Po~etok na u~ebnata godina
i kontinuirano

Zapoznavawe na nastavnikot za pristapot
kon u~enicite so posebni potrebi vo

St.slu`ba

Vo poo~etok na u~ebnata
godina i kontinuirano

zavisnost od nivnata popre~enost
nastavnici
Pomo{ na nastavnicite pri izborod na
metodite sredstvata {to gi koristat pri
rabotata so ovie u~enici.

Kontinuirano vo tekot na
godinata

U~estvo vo konkretizacija i
Nastavnici,
operacionalizacija na celite i zada~ite od st.sorabotnici
programskite sodr`ini na nastavata za
u~enicite so posebni potrebi

Vo po~etok na u~ebnata
godina i kontinuirano

Stru~ni predavawa , stru~na literatura za
pouspe{na rabota so ovie deca

St.slu`ba
institucii

Vo tekot na godinata

Sozdavawe na pozitivna klima za
prifa}awe na u~enici so posebni potrebi

Nastavnici,st.s
orabotnici

Kontinuirano

Izrabotka na IOP.

Nastavnicita,
st.slu`ba

Avgust/,septemvri

Очекувани резултати : Плански насочена соработка мегу дефектологот и родителите,добри односи
,редовни контакти,перманентно информирање за развојот и напредувањето на ученикот дома и во
училиштето.Подобрување на квалитетот на воспитно-образовната работа и социјализацијата на ученикот
Programsko podra~je : Sorabotka so nastavnici i stru~na slu`ba

Цел : Професионално советување и информирање на наставниците за способностите и можностите на
учениците со посебни потреби,поттикнување на позитивен однос кон овие ученици,афирмација на
потребата за континуирана соработка ученик-дефектолог-наставник. И обратно.
Очекувани резултати : Поттикнување и насочување на индивидуалниот развој на учениците со посебни
потреби ,сознанијата од дефектолошката работа да се имплементираат во воспитно-образовната дејност на
наставниците .Ефикасна и успешна соработка со наставниците

Programsko podra~je:Vodewe na pedago{ka evidencija i dokumentacija
Izgotvuvawe na plan i
programa za rabota

sorabotnici

Na po~etokot na
u~ebnata godina

Vodewe dosie za sekoj
u~enik so posebni
potrebi

St.sorabotnici

kontinuirano

Sledewe analizirawe i
evaluacija na u~enicite
so posebni potrebi

Директор,ст.служба,наставници

kontinuirano

Izgotvuvawe na
izve{taii i
infirmacii za
u~enicite so posebni
potrebi

Наставници,ст.служба,директор

Na sekoe trimese~ie
i na krajot na
u~ebnata godina

Individualni obrazovni
programi za u~enicite
so posebi potrebi

Nastavnici,st.sorabotnici

Na po~etokot na
u~ebnata godina

Vodewe i sledewe na del
od dokumentacijata na
nivo na u~ili{te

Direktor,st.sorabotnici

kontinuirano

Сопствено стручно
усовршување во текот на
учебната година

Ст.соработници,директор

континуирано

Целокупната работа дефектологот ја евидентира во дневник за работа,дневник за соработка со родители и
наставници,води досие,пишува извештаи за постигнувањата на учениците на секое тримесечие
Programsko podra~je: Sledewe i unapreduvawe na vospitno-obrazovnata dejnost
Sodr`ini

Sorabotnici

Vreme na realizacija

U~estvo vo izgotvuvawe
na Godi{nata programa za
rabota na u~ili{teto

Direktor,st.soraboptnici,nastavnic
i

avgust

U~estvo vo Godi{en
izve{taj za rabotata na
u~ili{teto

Direktor,st.slu`ba

Јуни-август

Izgotvuvawe na svoja
programa za rabota

avgust

Izgotvuvawe na izve{taj
za sopstvenata rabota

Наставници,ст.служба

Na tromese~ie,polugodie i
kraj na godina

Вклучување на учениците со Ст.служба,наставници
посебни потреби во
соработка со училишната
библиотека

Во текот на годината

Planirawe , nabavka i
izrabotka na nagledni i
audio-vizuelni sredstva

Почеток на учебна година и
континуирано

Директор,ст.служба,благајник,домаќин

Sorabotka so soodvetni
visoko{kolski
institucii za
profesionalna pomo{
или konsultacija

континуирано

Прет. од институции

континуирано

Sorabotka so zdravstveni
ustanovi i institucii za
rano
otkrivawe,dijagnostika i
tretman na u~enicite so
PP.

Cel: Planirawe i realizirawe na aktivnosti vo tekot na u~ebnata godina so u~enicite so
posebni potrebi i nivno uspe{no vklu~uvawe vo rabotata na u~ili{teto.

O~ekuvani rezultati: Uspe{na realizacija na planiranite aktivnosi i podobruvawe na `ivotot
na u~enicite so posebni potrebi, zdobivawe so novi znaewa od oblasta -rabota so u~enici so PP..
Дефектолог : Томчо Јанев

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ БИБЛИОТЕКАР
Училишната библиотека е местото каде учениците се учат да негуваат правилен однос кон книгата,
знаењето и воопшто сите навики кои се поврзуваат со културата на пристап и доаѓање до информации и
сознанија потребни за изградување на целиот лик на еден образован и воспитан млад човек. Работата на
училишниот библиотекар е во тесна врска со работата на предметните и одделенските наставници по однос на
овозможувањето лесен пристап до потребната литература за учениците и препорачување додатна литература од
богатиот фонд на библиотеката, за учениците кои се заинтересирани за збогатување на своето знаење и естетско
искуство.
Библиотекарот е задолжен за правилно чување, одржување и збогатување на книжниот фонд, и негово
евидентирање. Имајќи ја предвид средината во која училиштето опстојува и работи, и библиотеката како негов
составен дел, тој има просветна улога не само за своите ученици туку и за локалната заедница, па затоа вратата
на библиотеката е отворена за сите. Континуирани задачи на библиотекарот се:
-

Издавање на бараната литература на ученици и наставници и водење уредна евиденција за позајмениот
библиотечен материјал
Правилно чување и одржување на книжниот фонд
Збогатување на книжниот фонд во соработка со раководството и според плановите предвидени во
годишната програма за работа на училиштето, и негово евидентирање
Негување на културата на читање меѓу учениците и популацијата
Негување на културата на зборот и љубовта кон книгата
Учество во организацијата на слободните ученички активности и секции (библиотекарска, литературна,
драмско-рецитаторска и новинарска секција) и др.
Одржување на литературни читања, портрети на автори и разговори за дела со учениците

-

Помош при наоѓањето и препорачување на додатна литература за наставниците и учениците
Системска порачка преку (ucebnici.mon.gov.mk) и примање на учебници, како и целосна обработка и
дистрибуција на учебниците во матичното и подрачните училишта
Дистрибуција на училишните списанија
Администрација на информациониот систем за управување со образованието(ESARU , Е-ДНЕВНИК)
Соработка со директорот и училишниот педагог во воспитно-образовниот процес
Соработка со други училишни библиотеки, како и со ЛУБ Благој Јанков Мучето – Струмица
Работа со учениците кои учествуваат на различните литературни конкурси во текот на учебната година
Активност
-

Период на
реализација

Изготвување на годишна програма за работа на
училишната библиотека;
Координација и разговори со директорот, стручните
соработници и наставниците за состојбата на книжниот
фонд во библиотеката;
План за набавка и обнова на библиотечниот фонд;
Примање на преостанатите учебници од програмата за
бесплатни учебници, нивна стручна обработка и АВГУСТ
дистрибуција во употреба;
Прибирање почетни податоци за завршените и
новоформираните паралелки за внес во ESARU;
Чистење на полиците и книгите во соработка со
техничкиот персонал и членовите на библиотекарската
секција;
Подготовка на библиотеката за работа во новата учебна
година;
Прибирање на сите информации за внес во системот
ESARU:
Соработка и информирање со наставниците, стручните
соработници и родителите;
Библиотечно-информативна и стручна работа;

-

-

Континуирано и систематско водење на пропишаната
евиденција, документација, ревизија и заштита на
библиотечниот материјал;
Подготовка за месец октомври (месец на книгата) и
подготовка на ученици за општинскиот натпревар
“Млади библиотекари” во организација на ЛУБ Благој
Јанков-Мучето, Струмица;
Планирање и програмирање на работа со учениците во
библиотеката;
Воспитно-образовна работа со учениците
Издавање книги и лектири на учениците и наставниците; СЕПТЕМВРИ
Средување на примена литература во библиотеката;
Обнова и набавка на книжен и некнижен фонд во
корелација и план со наставниците и стручните
соработници
Реализација на културно-просветни манифестации во
ООУ Гоце Делчев и општина Василево;
Разговор со учениците за навремено, исправно и уредно
враќање на позајмените книги и лектири;
Соработка со издавачки куќи, детски списанија и сл.
Соработка со училишни и други библиотеки;
Издавање литература;
Подготовка за учество на натпреварот “Млади
библиотекари”;
Учество на натпреварот
Почетно организирање на слободните ученички
активности и секции;
Формирање на библиотекарска секција;
Оспособување на учениците за самостојно, брзо и
ефикасно пронаоѓање на потребните информации при
барање на одредена литература во библиотеката
Развивање на културата за читање, критички и ОКТОМВРИ
самокритички однос кај учениците;

-

-

Развивање на читателските и креативните способности
на учениците;
Формирање навики кај учениците за внимателно
ракување, чување и заштита на библиотечниот
материјал кој го користат;
Евидентирање на книги кои се задржани подолго од
пропишаното
Одбележување на Месецот на книгата;
Ревизија и заштита на книжниот и некнижниот фонд;
Отпочнување со работа на библиотекарската секциите
Издавање книги, лектири и друга литература на ученици
и наставници
Поттикнување на интерес кај учениците за поактивно
учество во културната и јавната дејност на училиштето и
локалната средина за развивање на трајни културни
вредности (учество на членовите на библиотекарската
секција на манифестацијата Празијада итн.)
Следење на интересите на учениците и корисниците за НОЕМВРИ
одредени области и редовно известување за потребата
од набавка на соодветната стручна литература;
Работа со заинтересираните ученици за учество на
традиционалниот литературен конкурс по повод денот
на град Струмица
Издавање книги;
Распишување интерен конкурс на тема: Нова Година
Доделување книги на наградените ученици
Редовен попис за состојбата
ДЕКЕМВРИ
Посета на новогодишниот саем на книга во градската
библиотека
Соопштение до наставниците кои подолго време немаат ЈАНУАРИ
вратено литература од библиотеката
Извештај за книжниот фонд и расходување на дотраени
книги

-

-

-

Издавање книги
Разговори со учениците за чување на книгите во уредна
состојба и нивно правилно користење
Разговори со учениците за навремено и исправно
враќање на позајмените книги
Подготовка и работа со ученици кои се заинтересирани ФЕВРУАРИ
за учество на традиционалниот литературен конкурс кој
го распишува ЛУБ Благој Јанков Мучето, на тема:
Струмички карневал
Работилница со одредена група ученици на тема
Креативно пишување
Издавање книги
Пролетно чистење на библиотеката
Подготовка на учениците за литературниот конкурс
Мајка, распишан од Домот за млади
Посета на подрачната општинска библиотека со
најмладите читатели од двете смени
Издавање на книги и лектири на учениците и
МАРТ
наставниците
Проверка на исправноста на позајмените книги од
страна на учениците
Соработка со наставниците
Распишување на интерен конкурс на тема: Екологија
Издавање книги
Организирање и реализирање средба и разговор на
учениците со книжевен автор во просториите на
училишната библиотека и претставување на неговото
дело и професија
Подготвување ученици за натпреварот во уметничко
рецитирање во организација на Домот за млади
Посета на саемот на книгата во Скопје
Организирање работилница со група родители со целна АПРИЛ
назнака за поттик на читачките навики кај децата

-

Подготовки за одбележување на денот на патронот –
Гоце Делчев
Распишување литературен конкурс на тема: Гоце
Делчев
Свечено одбележување на патрониот празник
Доделување книги за наградените учесници на конкурсот
Избор на најчитана книга
Создавање на иницијалната база на податоци за
нарачка на бесплатните учебници за наредната година
МАЈ
Обнова на книжниот фонд
Подготвување на списоци за невратени книги и нивно
прибирање
Прогласување на тројца најдобри читатели
Издавање на книги и лектири
Учество на натпреварот во уметничко рецитирање
Акција за прибирање на книгите и проверка на нивната
исправност
Организирање на примопредавањето на учебниците
Финализирање на формуларот за базата на учебниците
кои ќе се користат наредната учебна година
Фoрмирање на комисија за оштетени и вратени учебници ЈУНИ
Разговор со одделенските раководители за учениците
кои не ги вратиле книгите и лектирите
Финален попис од тековната учебна година
Чистење и средување на библиотеката
ЈУЛИ
Прием и стручна обработка на учебниците со тимот
задолжен за тоа
ООУ Гоце Делчев, Василево
Ванчо Милев, стручен соработник – библиотека

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР

Содржина на работа

Време на

Носители

реализација
Секретар,правник
1. Донесување Статут на училиштето

по потреба
Тим за изготвување

2. Донесување Годишна програма за
работа на Училиштето

Август

3. Разгледување извештај за работа
на ООУ

Јули-август

членови на
училишниот одбор

4. Предлог финансиски план до
основач.

Декемвријануари

благајник и директор

5. Предлог завршна сметка до
основачот

Февруаримарт

Комисија за попис

6. Објавува јавен Оглас за избор на
директор и спроведува постапка по
истиот

По потреба

Членови на училишен
одбор

7. Дава мислење за избор на стручни
работници,наставници,воспитувачи
8. Поднесува предлог до директорот
за

По распишан
Оглас
По потреба

на Годишна програма
за работа

Членови на училишен
одбор
Членови на училишен
одбор

Престанок на работен однос
9. Одлучува по приговори и жалби на

По поднесена

вработени

жалба

Членови на училишен
одбор

10. Одлучува по жалба на ученици,
родители и старатели

По поднесена
жалба

Членови на училишен
одбор

НАЧИННА РАБОТА - Училишниот одбор работи на пленарни седници а постапката на работа и одлучување
е согласно Деловникот за работа на истиот
Носење одлуки: Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од вкупнио број членови на Училишниот
одбор
Временска димензија: За се она што не е предвидено се работи и одлучува по потреба

Претседател:
Васил Атанасов

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ

Советот на родители е орган на училиштето составен од по еден делегат од секоја паралелка во училиштето. Советот има задача
преку своите делегати да ја следи и унапредува работата во училиштето води грижа за задоволување на потребите на учениците, пред
се за постигнување подобри резултати во учењето, правилно користење на нивното слободно време, нивната оптовареност, соработува
со наставниците, дава помош во обезбедување подобри услови за работа на училиштето и дава мислење за остварување на воспитнообразовната работа во училиштето.

Реден
Програмски содржини
број
1
Информација за постигнатиот успех во учебната
2019/2020

Време на реализација
септември

2

Донесување на програма за работа на Советот на
родители

Август-септември

3

Успехот и редовноста на учениците во првото
тромесечје, дискусија и давање предлог мерки за
негово подобрување
Извештај за систематските прегледи и забниот лекар

Ноември

Извештај за работата на учениците во првото
полугодие
Предавање: Соочување со проблемите на младите во
адолесценција
Донесување на заклучоци, насоки и предлози од
страна на членовите на Советот за подобрување на
успехот, поведението и редовноста на учениците со
поголема соработка со родителите
Разгледување на успехот, редовноста и поведението
на учениците во трето тромесечје

Февруари

4
5
6
7

8

Тековно

Февруари
Во текот на учебната
година

Април

9
10
11

Припрема и организација за изведба на планираните
екскурзии со учениците
Разгледување на успехот, поведението и редовноста
на учениците на крајот на учебната 2019/2020
Изготвување на предлози, насоки, заклучоци и
упатства од страна на членовите на Советот за
евентуални
пропусти
во
програмирањето
и
реализацијата на сите видови настава и воннаставни
активности со цел истите да се програмираат како
приоритетни во програмата за работа на училиштето
во идната учебна година

Тековно
Јуни
Јуни

Програмата може да се менува по потреба.

Претседател на Советот на родителите:
Ване Трајков

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ
Вовед

Во состав на Годишната програма за работа на работа на OОУ Гоце Делчев - Василево е и програмата за работа на
Наставничкиот совет.

Задачи на наставничкиот совет се:









Организирање воспитно-образовна работа и следење на нејзината реализација
Утврдување на полугодишниот и годишниот успех на учениците
Утврдување на задолженија на наставниците за реализација на наставните предмети и воннаставните активности, по предлог на
директорот на Училиштето.
Усвојување на распоредот на часовите, наставници по паралелки и наставни предмети.
Распоредување на раководители на паралелките,
Разгледување и усвојување на Извештаи, анализи, информации и сл. За постигнувањата на учениците во одредени периоди,
Да разгледува и донесува одлуки по приговори и барања на ученици и родители,
Наставничкиот совет се грижи за реализирање на програмата за стручно усовршување на наставно-воспитниот кадар и
др.,истовремено ќе врши и други работи утврдени со Законот и Статутот.
Во текот на учебната година Наставничкиот совет се состанува најмалку четири пати, а по потреба и повеќе.

Планирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатор

Очекувани исходи и
ефекти

Распределба на работни
задачи и обврски на вработените
во училиштето

Август

Усвојување на годишната
програма во 2020/2021 год.

Август

Формирање на комисии

Тековно

Анализа од увидот во
педагошката документација и
евиденција и електронски
дневник

Октомври

Усвојување на успехот и
поведението во текот на
првото тромесечие во
учебната 2020/2021 год. и договор
за родителска средба

Ноември

Договор за Новогодишен
хепенинг

Декември

Усвојување на успехот и
поведението во текот на
првото полугодие во учебната
2020/2021 год. Анализа од
реализација на годишна

Јануари

Директор, стручни
соработници
и
наставници
Директор,
стручни
соработници и
наставници
Директор,
стручни
соработници и
наставници
Директор,
стручни
соработници и
наставници
Директор,
стручни
соработници и
наставници
Директор,
стручни
соработници и
наставници
Директор,
стручни
соработници и
наставници

Успешно започнување на
новата учебна година

Правилно планирање на
воннаставните активности
за тековната година
Тимска работа и подобри
резултати во работата

Воочување и корекција на
евентуалните пропусти

Воочување на слабостите во
успехот на учениците и мерки
за нивно надминување
Афирмирање на
училиштето и
постигнувањата
на учениците
Афирмирање на
училиштето и
постигнувањата
на учениците

програма и договор за
родителска средба
Договор за стручни активи,
дисиминации од одржани
обуки

Договорни активности: настава
во природа, екскурзии,
полуматура, натпревари

Тековно

Март

Усвојување на успехот и
поведението за третото
тримесечие

Април

Организирање на Патрониот
празник на училиштето

април

Анализа на резултатите од
ученичките натпревари

Мај

Усвојување на годишен успех
на учениците. Избор на
првенец на генерации и
најдобар наставник

Јуни

Директор,
стручни
соработниц
ии
наставници
Директор,
стручни
соработниц
ии
наставници
Директор,
стручни
соработниц
ии
наставници
Директор,
стручни
соработниц
ии
наставници
Директор,
стручни
соработниц
ии
наставници
Директор,
стручни
соработниц
ии
наставници

Унапредување на наставата

Унапредување на наставата

Воочување на слабостите во
успехот на учениците и мерки за
нивно надминување

Афирмирање на
училиштето и
постигнувањата на
учениците
Евалуација на постигнатите
ефекти. Уочување и корекција
на евентуалните
пропусти

Воочување на слабостите во
успехот на учениците и мерки за
нивно надминување

Организирање на поправни и
други испити

Јуни

Директор,
стручни
соработ
ници и
наставн
ици

Успешно организирање и
спроведување на евентуалните
испити

Совет на предметни наставници
Вовед
1.Советот на предметни наставници го сочинуваат:
• предметните наставници штo ја изведуваат наставата од шесто(VI)до деветто(IX) одделение
• стручните соработници на училиштето
2. Советот на предметните наставници ги разгледува:
• годишнта програма за работа и планирањeто н анаставата
• воспитнообразовните проблеми п оодделенија
•

подготвува програма за работа со талентирани ученици,односно со оние кои потешко напредуваат

•

одлучува за воспитните мерки и врши други работи утврдени во статутот на училиштето

• анализа на реализација нанаставната програма за предметна настава за ова тримесечие
Реден број

Содржина и реализирана активност

1

Реализaцијана на ставните програми за првото тримесечие

2

Успех и поведение на учениците

3

Договор за родителски средби

4

Новогодишен хепенинг

Време на реализација:Ноември2020
Ресурси:
• одделенски дневници
• евидентни листови
• извештаи
Очекувани ефекти (евалуација):
• реализирана наставна програма
• утврден успех и постигањатанаучениците од VI доIX

Ред.бр

Содржина и реализирана активност

1

Читање на заклучоците од предходниот состанок.

2

Реализација на наставната програма во првото полугодие.

3

Реализација на наставната програма во првотополугодие за дополнителна настава.

4

Реализација на наставната програма во првото полугодие за додатна.

5

Реализација на наставната програма во првото полугодие за слободни активности.

6

Успехот и поведението на учениците во првото полугодие.

7

Успехот и поведението на учениците во првото полугодие на ученици со слаби оценки.

8

Успехот и поведението на учениците во првото полугодие на ученици со слаби оценки.

9

Успехот и поведението на учениците во првото полугодие на ученици со изостаноци
на учениците.

10

Успехот и поведението на учениците во првото полугодие на ученици со истакнат ученик на
паралелката.

11

Изрекување н апедагошки мерки на ученици кои имаат проблем со учењето и
однесувањето на родителски средби и тековни работи.

Цели:
•

анализа на реализација на наставната програма за предметна настава за првото полугодие

• разгледување на изречените педагошки мерки на учениците
• договор з ареализација на родителска средба
Време на реализација:Јануари 2021
Ресурси:
• одделенски дневници
• евидентни листови
• извештаи
Очекувани ефекти (евалуација):
• реализирана наставна програма.
• утврден успех и постигањата на учениците од VI доIXодд.

Ред.бр

Содржина и реализирана активност

1

Читање на заклучоците од предходниот состанок.

2

Реализација на наставнат апрограма во третотримесечие.

3
4
5
6

Реализација на наставната програма во трето тримесечие за
дополнителна
Реализација нанастава.
наставната програма во трето тримесечие за додатна.
Реализација на наставната програма во трето тримесечие за слободни
активности.
Успехот и поведението нау чениците во трето тримесечие.

7

Успехот и поведението н аучениците во трето тримесечие на
ученици со слаби оценки.

8

Успехот и поведението на учениците во трето тримесечие на
ученици со слаби оценки.

9

Успехот и поведението на учениците во трето тримесечие на
ученици со изостаноци на учениците.

10

Успехот и поведението на учениците во трето тримесечие на ученици
со истакнат ученик на паралелката.

11
12

Изрекување на педагошки мерки на ученици кои имаат проблем
со учењето и однесувањето на родителски средби и
тековниработи.
Велигденски хепенинг.

13

Сликање.

14

Настава во природа.

15

Ученички екскурзии.

16

Запишување н аучениците во првоодделение.

17

Полуматурска вечер.

Цели:
• разгледување на заклучоците од претходниот состанок
• анализа и реализација на наставната програма за предметна настава за ова тримесечие

• договор за реализација натековнитеработи
Време на реализација:Април 2021
Ресурси:
• одделенски дневници
• евидентни листови
• извештаи
Очекувани ефекти (евалуација):
• реализирана наставна програма.
• утврден успех и постигањата на ученицитеод VI доIXодд.

Содржина и реализирана активност

Ред.бр
1

Читање на заклучоците од предходниот состанок.

2

Реализација на наставната програма на крајот од учебната година.

3

Реализација на наставната програма на крајот од учебната година
за дополнителна настава.

4

Реализација на наставната програма на крајот од учебната година
за
додатна. н анаставната програма на крајот од учебната
Реализација

5

година за слободни активности.
6

Успехот и поведението на учениците на крајот од учебната година.

7

Успехот и поведението на учениците на крајот од учебната година
на ученици со слаби оценки.

8

Успехот и поведението на учениците на крајот од учебната година
на ученици со слаби оценки.

9

Успехот и поведението на учениците на крајот од учебната година
на ученици со изостаноци на учениците.

10

Успехот и поведението на учениците на крајот од учебната година
на учениц исо истакнат ученик на паралелката.

11

Истакнат ученик на паралелката.

12

Избор на првенец на генерација.

13

Изрекување на педагошки мерки на учениците кои имаат проблеми
со учењето и однесувањето.

14

Родителски средби и тековниработи.

15

Алманах.

16

Полуматура.

17

Учениците со континуирано одличен успех.

18

Поделба на сведителства.

19

Регулирање на сите обврски на учениците кон училиштето

20

Собирање на учебниците.

21

Родителскисредби.

Цели:
•

анализа на реализацијата н анаставната програма за предметна настава на крајот на учебната година

• утврдување на првенец на генерација
• разгледување на реализација на сите активности
Време на реализација:јуни 2021

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ НА
ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Приоритетна задача: Подобрување на квалитетот на соработка на релација наставник-родител во наставата

Појдовни основи за реализирање на приоритетната задача:




Пропусти во соработката на релација родител- наставник
Записници од одржаните состаноци на стучен актив

Конкретни задачи:










Изготвување на сопствена програма за работа
Следење на сите Видови настава (редовна, дополнителна)
Реализација на часовите за учениците со потешкотии во учењето
Соработка со родителите
Следење на домашната работа на учениците
Примена на индивидуализирана форма на работа во редовната настава
Меѓусебна соработка на наставниците и стручната служба
Вметнување на еко-стандарди во наставната програма од I-V одд
Планирање на две еднодневни екскурзии од I-V одд.

Генерална цел:



Описменување на учениците од Iдо Vодд. и примена на современа настава
Формирање на еко-патроли(група на ученици) вклучени во реализација на точките на акција.

Форми на работа: индивидуална,

Мото:

групна,

во

парови, индивидуализирана

Неуспехот се случува само тогаш, кога човекот се
откажува од обидите.

Програмски Содржини
1. Запознавање на наставниците со начинот на
вметнување на еко- стандардите во Наставниот план
и програма од I-V одд.
2 Запознавање и разгледувње на наставните
планови и програми во одд. настава

Носители на

реализација

Време на реализација

Наставнивите од одд. настава

јули

Наставниците во одд. настава

август

3. Разгледување и избор на учебници по кои ќе се
работи во новата учебна год.

Одделенски наставници

август

4. Изготвување на програми за работа по наставни
предмети од прво до пето одд.

Наставници по стручни активи

август, септември

5. Запознавање на наставниците што водат прво
одд. со програмата :
Образование за животни вештини

Наставници, стручна служба

5. Обука на наставниците во одд. настава за
унапредување на оценувањето на учениците

Наставници, стручна служба

7. Избор на детски печат детски списанија

септември

септември
Наставници,
директор

септември - октомври

8. Организирање активности по повод
Детската недела

Одд. наставници.
стручна служба

септември, октомври

9.. Организирана исхрана на учениците во одд.
настава

Директор, одд.
наставници

октомври

10Примена на современи форми и методи во
наставата

Стручна служба и
одд. наставници

октомври

11. Избор на лектира

Одд. наставници

октомври

12. Нагледни часови по
договор со наставниците

Стручна служба и
одд. наставници

ноември, декември

13. Активности по повод
Нова година

Одд. наставници

декември

14. Реализација на часовите за учениците со
потешкотии во учењето и реализација на
дополнителната настава

Одд. наставници
стручна служба

декември и во текот на
целата година

15. Соработка со родителите на учениците кои
потешко напредуваат во наставата

Стручна служба,
одд. наставници

декември и во текот на
целата година

16. Настава во природа

Стручна служба,
директор, одд
наставници

февруари

Одд. наставници,
предметни
наставници

март

17. Подготовка на учениците за
учество на натпревари
18. Организирање на екскурзии за учениците од
одделенска настава

Директор, група
наставници

април

19. Премин од описно во бројчано оценување

Стручна служба и
одд. наставници

април, мај

20. Организирање меѓусебни квиз натпревари на
учениците

Стручна служба и
одд. наставници

април, мај

21. Организирање работилници по повод
новогодишните и велигденски празници

јануари, април
Одд. наставиици
родители и ученици

ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ПО МАТЕМАТИКА
РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО МАТЕМАТИКА ВО УЧЕНАТА 2019/20 ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА СО ПОСТОЈАНА СОРАБОТКА,ДИСКУСИЈА,ОСВРТИ,АНАЛИЗА
И КОРЕЛАЦИЈА МЕЃУ НАСТАВНИЦИТЕ ОД ОВОЈ АКТИВ.ВО ТЕКОТ НА РАБОТАТА НА АКТИВОТ МОЖНО Е ДА СЕ ВНЕСАТ НЕКОИ НОВИ СОДРЖИНИ ОД
КОИ ЌЕ ИМА ПОТРЕБА И ПОКРАЈ ТОА ШТО НЕ СЕ ВНЕСЕНИ ВО ПРОГРАМАТА.

Активот ќе одржува состанок еднаш во месецот и програмата ќе се реализира по месеци.
Наставна тема
 Разгледување на наставните планови и програми по
математика за 6,7,8 и 9 то одделение и изработка на
годишни и тематско-процесни планови
 Изработка на план и програма за додатна и дополнителна
настава за тековната година






Разгледување на можности за што поголема застапеност на
нагледни часови во наставата по математика (користење на
електронската табла на часовите по математика,користење
на современи методи и форми на настава-настава и учење
на 21-от век,како што се:автентично учење,учење преку
решавање проблеми,проекти, оценување за учење ,
примена на ИКТ )
Анализа на постигнатите резултати на учениците во првото
тромесечие
Предлог мерки за подобрување на успехот онаму каде има
потреба

Време на реализација
август
септeмври

октомври

ноември



Презентација на часови каде се применуваат современи
методи за работа

декември




Анализа на полугодишни резултати
Подготовка за училишен натпревар по математика

јануари



Одржување на училишен натпревар и формирање екипа за
општински натпревар

февруари




Организирање на меѓународниот натпревар Кенгур
Организирање на општински натпревар по математика





Разгледување на успехот во третото тромесечие
Подготовка на екипата за учество на регионален натпревар
Посета на саеми на наука и техника ,каде ќе согледа
примената на математиката и нејзиното значење во
секојдневниот живот



Анализа на резултатите од одржаните математички
натпревари

мај



Изработка на извештај за работата на активот по
математика за учебната 2020/21

јуни

март

април

СТРУЧЕН АКТИВ ПО МАТЕМАТИКА

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
Приоритетна задача:
Правилна употреба на македонски литетатурен јазик
Мајчиниот јазик – најголемата светлина на душата.
Појдовни основи за концепирање на приритетната задача:
Поради големата употреба на дијалектните форми на македонскиот литературен јазик учениците треба да го говорат мајчиниот јазик во
стандардна форма.
Љубовта кон мајчиниот јазик треба да биде најголема, затоа што тој претставува столб на нашата култура, историја и мост на сите
поколенија.
Генерална цел:
Користење на литературниот јазик по сите наставни предмети и збогатување на реториката кај учениците.
Ресурси:


Користење на стручна литература, интернет, соработка со наставниците, родителите и учениците, стручна служба



Користење на кабинет за реализација на ИКТ технологија

Конкретни задачи:


Подобрување на изразувањето кај учениците



Анализа на тестови и домашни работи по други наставни предмети



Развивање љубов кон мајчиниот јазик, осознавање на неговата вредност.

Носители:
Наставниците и стручниот актив во училиштето

Ефект:
Примена на македонскиот јазик во наставата

Содржина на работата

Време на
реализација

Носители

1.Избор на Стручен актив и разгледување на програмата на
стручниот актив
2.Избор на учебници по македонски јазик
3.Избор на лектири

Август
Септември

Наставници,
педагог, директор

4.Избор на списанија за деца
5.Месец на книгата - октомври
Распишување на конкурс во училиштето

6.Подготвување и спроведување тестови за проверка на
знаењето од областа на граматиката

7.Изготвување и читање на реферат за животот и делото на
Кочо Рацин и Блаже Конески

8.Организирање на уметничко читање на реферат за браќата
Миладиновци

Октомври

Наставници

Ноември

Наставници,
ученици

Декември

Наставници и
литературна секција

Јануари

Стручни
соработници,
наставници,

ученици
9.Подготовка на реферат за револуционерот Гоце Делчев по
повод неговото раѓање

10.Изработка на весник за мајката Столб на општествотожената
11.Учество на
литературата

натпревари

од

областа

на

јазикот

и

Февруари

Март
Април

Наставници,
ученици

Наставници и
литературна секција

12.Следење на еколошка патрол-Априлијада
-Посета на саем
13.Подготовки за патрониот празник на нашето училиште
14.Избор на најдобар рецитатор, литературен текст и
изведба на драмски текст

Maj

Наставници,
ученици

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКА
ПРИ ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВАСИЛЕВО

Приоритети на наставникот:



Примена на интерактивни методи и ИКТ во наставата со цел да се подобри средината на учење која учениците треба да ја
доживуваат како мотивирачка средина, а начинот на кој се учи интересен;



Усогласување на методолошкиот приод во реализирање на наставата



Усогласување на критериумите за оценување на знаењата на учениците



Активно учество на учениците во наставата (стекнување на работни навики и трајни знаења)



Отворена соработка со учениците кои имаат потешкотии во совладувањето на материјалот и нивно охрабрување да посетуваат
дополнителна настава



Стимулирање на надарени ученици за нивно учество на натпреварите по информатика и реализација на додатна настава



Продолжување на активности во рамките на програмата ― Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен
систем

Август
1. Изработка на Годишната програма за работа во учебната 2019/2020 година и формулирање на приоритети и цели
2. Анализа на резултатите од претходната учебна година по предметот информатика и изработка на план на активности за
постигнување на подобар успех во следната учебна година (реализација на дополнителна настава,консултативни часови).
3. Разгледување и усогласување на методолошкиот приод и наставните програми на ниво за годишните и тематските
распределенија .
4. Интегрирано планирање во наставата по наставниот предмет информатика со застапеност на програмата – Интеграција на
еколошка едукација во македонскиот образовен систем.
5. Размена на искуства и забелешки поврзани со првиот циклус од екстерното проверување на постигањата на успехот на
учениците и дускусија за временските рамки за реализација на наставната програма во наредната учебна година

Септември

1. Подготовка (изработка) на дијагностички тестови на знаења, особено за учениците од шесто одделение со цел да се утврди
со какви предзнаења доаѓаат во предметна настава.
2. Изработка на програми за реализација на дополнителна и додатна настава
3. Идентификација на ученици кои имаат потешкотии при совладување на материјалот по наставниот предмет
4. Индентификација на надарени ученици за учество на натпревари по наставниот предмет.
5. Утврдување на термини за изведување на дополнителна и додатна настава
6. Дискусија за начинот на подобрување на квалитетот на наставата и изработка на план за методски единици кои можат
успешно да се реализираат со програмските пакети од Едубунту со цел за осовременување и подобрување на
интерактивната настава.

Октомври
1. Стратегија за примена на компјутерите во наставата, посета на часови во рамките на активот со цел размена на искуства,
мислења и сугестии да се подобри квалитетот на истата и најважно учениците да се стекнат со трајни знаења.
2. Изработка на тематски тестови на знаења со цел да се усогласат критериумите на оценување.
3. Следење на работата и напредокот на учениците и анализа на постигнатите резултати на првите контролни задачи

Ноември
1. Разгледување на успехот и редовноста на учениците во првото тромесечие
2. Реализација на дополнителна настава на ученицте кои покажале слаб успех
3. Реализација на додатна настава за работа со надарени ученици и нивна подгоотовка за учество на натпревари

4. Активности и формирање на групи на ученици за учество на on-line интернационален натпревар по математика Дабар на
http://www.talent.mk/ dabar.makedonija@gmail.com

Декември
1. Договор за реализација на полугодишните тестови и усогласување на критериумите на оценување

Јануари
1. Анализа на полугодишниот успех на учениците како повратна информација за ефективноста на реализираната настава како
и дополнителната настава со послабите ученици.
2. Информација за реализацијата на додатната настава со надарени ученици
3. Интегрирање на еко-стандардите во наставата по предметот информатика (развивање и потикнување екосвест кај
учениците)

Февруари
1. Размена на искуства како и стручна литература и материјали за подготовки на учениците за нивно учество на натпревари.
2. Организирање и одржување на училишен натпревар
3. Анализа на постигнатите резултати на натпреварoт
Март
1. Анализа на постигнатиот успех на учениците во трето тромесечие, предлози/сугестии со цел унапредување на знаењата и
вештините на учениците.
2. Информации за дополнителната настава за учениците со слаб успех по предметот информатика.

Април
1. Подготовка на учениците за учество на натпревари по апликативни вештини.
2. Учество на ученици на општинскиот и регионалниот натпревар по информатика за апликативни вештини.
3. Информација за дополнителните часови на учениците со слаб успех по предметот информатика и резултати од истите и дали има
подобрување на успехот на учениците и надминување на потешкотиите за совладување на материјалот.

Мај
1. Договор за реализација на полугодишните тестови и усогласување на критериумите на оценување
2. Предлози и сугестии за подобрување на успехот на учениците
3. Реализација на дополнителни часови.
4. Учество на државни натпревари по апликативни вештини.
5. Интегрирање на еко-стандардите во наставата по предметот информатика (развивање и потикнување екосвест кај учениците)
преку наставната програма и проекти изработени од страна на учениците

Јуни
1. Анализа на успехот постигнат на крајот на учебната година
2. Анализа на степенот на оствареност на горепоставените приоритети на наставникот.
Наставник по информатика:
Василка Витанова

План и програма за работа на стручниот актив
Географија, Историја, Граѓанскo образованиеи Етика на религии

Приоритетна задача

Културата и верувањата на луѓето во минатото и денес
Појдовни основи за концептирање на приоритетната задача
- Познавањето на културните вредности и верувања на луѓето во минатото овозможуваат полесно да се сфатат различните култури и
верувања на луѓето денес
- Потребата од разбирање и вклучување во светот како мулти етничка, мултикултурна, и мултиконфесионална целина (средина)
- Познавањето на различните култури и верувања на луѓето (учениците), во секојдневната животна средина (Училиштето, населеното место)
е во функција на разбирањето, толеранцијата, соработката социјализацијата и сл.
Генерална цел :
Различните култури и верувања треба да ги зближуваат луѓето
Носители на реализацијата:
Наставници кои реализираат настава во наставните предмети географија, историја, граѓанско образование.
Форми на работа
Групна , индивидуална, заедничка
Ресурси :
Стручна литература , соработка со наставници родители и Ученици, стручна служба, научноистражувачка работа
Ефект:

Познавањето на разликите во културата и верувањата меѓу учениците , да ја зголеми толеранцијата, разбирањето и соработката во
паралелките ,во Училиштето и во животот, влијанието на миграцијата односно намалување на бројот на учениците и бројот на населението во
општината
Конкретни задачи:
-Спроведувањето на прашалници за разликите во културата и верувањата на луѓето во нашата средина за родители, наставници и ученици
-Анализа на спроведените прашалници и презентирање на резултатите пред Наставнички совет и Совет на родители
- Следење на степенот на постигнување на целта кај учениците од страна на наставниците – носители на приоритетната задача, стручната
служба и директорот.
Ред.
бр.

Содржина на работа

Време на
реализација

Носители на активноста
Наставници,стручна служба

1

Избор на раководство на стручниот актив

август
директор

2

3

Разгледување и усвојување на Годишната
програма на стручниот актив
Утврдување и усвојување на методологијата на
планирањето:

Наставници,стручна служба
август
директор
Наставници,стручна служба
август
директор

- годишно, тематско, дневно -оперативно
4

Наставници,стручна служба

План за изработка на тематски тестови по трите
наставни предмети

септември

Анализа на Годишните планирања

октомври

директор
Наставници,стручна служба

5

директор
6

Програмирана настава со примена на ИКТ.

март

наставници,стручна служба

7

Групна и заедничка работа , нагледен час по
географија VII одд

ноември

Оливер Лазаров Стручна служба

Индивидуализирана форма на работа, нагледен
час граѓанско образование, еко стандард 3
одржување на зградата и здрава средина во
училиштето, точка за
8

Кољо Гоџиров

акција 6-истакнување на упатства за одржување на февруари
зграда

Стручна служба

и здрава средина во училиштето
во сите простории
Програмиран наставен материјал , еко стандард
1-зашОливер Лазаров

теда на енергија- точка на акција
9

март

Анашка Бојчовска

Следење и снимање на часовите по историја ,
географија и граѓанскo образование

Во текот на
годината

Наставници ,стручна служба

Учество на натпревари училишни, регионални,
републички

април

наставници

4-план за намалена потрошувачка на изворите за
греење, рационално користење и планирање на
изворите за греење
во наставата по географија VIII одд нагледен час

10

11

директор

ООУ „Гоце Делчев“ о.Василево
Годишна Програма за работа на активот
по биологија, хемија, физика и природни науки

2

Анализа на успехот на учениците од претходната учебна година

3

Предлог-распределба на часовите и проектните активности.

4

Разгледување на наставните планови и програми-евентуални измени и дополнувања.

5

Договор за изведување на методологијата за изработка на годишните распределенија (годишни и
тематски) и на дневните подготовки.

6

Договор за набавка за нови наставни средства и помагала.

7

Договор за претплата и користење на стручни списанија, билтени и слични издавања.

8

Одредување на приоритети на активот. Поделба на обврските и задачите на активот.

9

Изработка на програма за проектни активности-слободни ученички активности.

10

Истакнување на наставните содржини кои ќе се реализираат со воведување на современа наставна
технологија.

11

Градење на критериуми за оценување на успехот на учениците.

12

Планирање на писмени работи

13

ОКТОМВРИ

Формирање на стручен актив за новата учебна година и избирање на раководство на истиот.

Изработка на програма за додатна настава.

14

Подготовка за изведување на дополнителна настава.

15

Согледување од реализацијата на редовната настава.

16

Анализа на постигнатиот успех на учениците во првото тримесечје.

17

Предлози за подобрување на успехот. Анализа на искористеноста на наставните средства и
помагала.

18

Известување за одржани евенуални советувања и семинари на кои учествувале членови од активот.

19

Застапеност на корелацијата меѓу наставните предмети и содржини.

20

Анализа на реализацијата на додатната и дополнителната работа.

ДЕКЕМВРИ

1

време

АВГУСТ

АКТИВНОСТИ

СЕПТЕМВРИ

Реализатори: сите наставници од предметот биологија, хемија, физика и природни науки

НОЕМВРИ

ред.
бр.

24

Активности за подготовка на учениците за разни натпревари.

25

Активности за професионално информирање на учениците.

26

Изготвување на тестови за училишен натпревар по биологија

27

Согледувања од реализацијата на наставната програма.

28

Согледувања од реализацијата на наставната програма.

29

Анализа на успехот на учениците по трето тримесечје.

30

Предлози за подобрување на успехот.

31

Посета на природно-научен музеј (ученици од VI, VII, VIII, IX одд.)

32

Посета на Зоолошка градина (ученици од VI, VII, VIII, IX одд.)

33

Посета на Саем на книгата (ученици од VI, VII, VIII, IX одд.)

34

Анализа на постигнатите резултати на сите форми на наставна и вон наставна работа.

35

Подготовка за изведување на продолжителна настава (ако има).

36

Анализа на постигнатите резултати на активот

37

Извештај од одржани евентуални семинари и советувања

38

Изработка на извештајот за работата на стручниот актив за учебната година што одминува.

Членови на активот:





Томе Китановски (наставник-биологија)
Зора Трајкова (наставник-биологија)
Лидија Михаилова (наставник-физика)
Ленче Вучкова (наставник-хемија)

ЈАНУАРИ

Анализа на работата на слобод. ученички или проективни актив. во текот на првото полугодие

ФЕВРУАРИ

23

МАРT

Меѓусебна посета на наставните часови (елементи кои ќе се следат на часот, организација на часот).

АПРИЛ

22

МАЈ

Анализа на полугодишните резултати од наставната работа во рамките на активот.

ЈУНИ

21

Претседател:
Томе Китановски

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ПО ПРЕДМЕТОТ ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Приоритетни задачи
Меѓу приоритетните задачи на воспитно -образовниот процес во целина, е развивање на творечките способности на ученикот и
негово естетско воспитание.Ликовната уметност е производ на креативниот дух на човекот од предисторијата до денес. Ликовните
дела се сведоци за развојот на човечката цивилизација и мисла. Делата за нас претставуват непроценливо духовно богатство.
Развивајки ги творечките способности кај секој ученик му овозможуваме да ја искаже својата креативност реализирана во
разновидни материјали и техники во своите ликовни творби.

Појдовни основи за концепирање на приоритетни задачи
Обезбедување основни услови за опстојување, на креативноста и естетиката да се посветува соодветно внимание - на истата да
се гледа како потреба и како дел од духовниот живот на ученикот .Ученикот да се оспособи како активен субјект да учествува во
општествениот живот со своите креативни потенцијали , инвенција, флексибилност, за примање на новини од областа на
современиот развој на уметноста.

Генерална цел
Стекнување на трајни знаења, умеења и способности кај учениците. Активирање во сите манифестации од културен карактер со
свои изработки.
Носители на реализација
Наставниците по ликовно образование, директорот на училиштето, педагошка служба во училиштето,учениците и др.

Форми на работа
Индивидуална, во парови, групна форма на работа.
Ресурси
Училишни простории, холови, материјали за изработка на ликовни дела-ученички творби, литература од ликовна уметност,
интернет и др.
Конкретни задачи







Изработка на паноа, изложбени поставки, соработка со други културни установи , соработка со локалната самоуправа
.
Ученичките ликовни творби во естетското обликување на училиштето , поставување на тематски изложби , улогата на
2Д творби цртежот, сликата, графиката и 3Д творби дизајнот и скулптурата за изгледот на внатрешниот простор .
Улогата на детските ликовни изложби -афирмирање на поединци со свои ликовнио творби и групи на ученици со свои
изработки .
Групни ликовни творби од голем формат во училишниот амбиент -тимска работа на учениците - изработка на дела за
сценографии,(недела на детето, новогодишни празници, ден на општината, ден на празот, патронен празник на
училиштето, еко - стандарди и нивна примена.

Ред.
број

Содржини на работа

Време на
реализација

Носители
реализација

1.

Програма на стручниот актив

Август

Наставник

на

2.
Подготвување на паноата во училиш-тето. Септември
Поставување на ликовни творби на
паноата во холот на училиштето.
Изготвување на ликовни творби за
натпревар – на ликовен конкурс.

Наставник
Директор
Ученици

Избор на ученици за учество во Октомври
програмата , конкурс за ликовни творби
по повод ,, Недела на детето``
Изработка на ликовни творби .
Избор на ликовни творби за натпревар.
Примена на еко- стандарди- чиста
училишна средина.

Наставник
Ученици

Избор на ученици за учество во ликовната Ноември
работилница-по повод Ден на празот .
Изработување на ликовни творби за
изложбата по повод Ден на празот.
Примена на еко - стандарди – учество на
учениците од ликовната секција во
уредување – декорирање во холот на
училиштето.

Наставник
Директор
Локална самоуправа
Ученици

3.

4.

5.
Избор на ученици за изработка на мурал Декември
кој е поставен во холот на училиштето .
Етапно подготовка за работа на мурал ,
скица , цртеж и пренесување на
елементите на муралот .
Поставување на изложба од најдобрите
ликовни творби од учениците во текот на
првото полугодие и новогодишни мотиви.

Наставник
Ученици

Тимска работа на учениците во изработка Јануари
на мурал.
Сценографија
на
тема
,,Зимски
случувања``тимска работа.

Наставник
ученици

Изработување зиден весник на тема ,,За Февруари
сите мајки``.
Поставување ликовни творби на тема ,,За
мојата мајка``

Наставник
Ученици

Подготовка за ,,Априлијада``.
Учество на конкурси .

Наставник
Ученици

6.

7.

8.
Март

9.
Подготовка на ликовни творби по повод Април
патрониот празник .
Подготовки
и
изработување
на
сценографија по повод патрониот празник
на училиштето.

Наставник
Педагошка служба
Директор
Др. наставници

10.
Подготвување на учениците за учество на Мај - Јуни
манифестацијата ,,Цвеќе,,.
Цртање на асфалт.
Аранжирање на свежо цвеќе.

Наставник
Ученици

Наставник: Илиева Мирјана

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

Изготвување на план и програма за работа
на активот

наставници по
физичко и
здравствено
образование

Август

Разгледување и корекции во наставната

наставници по
физичко и

Август

програма за учебната 2019/2020 од VI до IX

здравствено
образование

Договор за изборна настава спорт –
формирање на групите – програма за работа

наставници по
физичко и
здравствено
образование

Септември

Договор за стриктна примена на здравствено
– хигиенски задачи на часовите и хигиенски
навики за спортска облека

наставници по
физичко и
здравствено
образование

Септември

наставници по
физичко и
здравствено
образование

Септември -Октомври

Соработка со наставниците од одделенска и
предметна настава поради обрнување на
поголемо внимание на исправено седење на
учениците

наставници по
физичко и
здравствено
образование,
одделенски и
предметни
наставници

Ноември -Декември

Соработка со наставниците од одделенска
настава поради постручно остварување на
наставните единици од програма за работа
од I до V одд

наставници по
физичко и
здравствено
образование и
одделенски
наставници

Во текот на целата
учебна година

Организација и посета на спортски

наставници по
физичко и

Есен- Пролет

Разгледување на годишниот календар на
МОИ
2019/2020 планирање на активностите за
учебната

натпревари

здравствено
образование и
родители

Организација на излети, летувања и
зимувања

наставници по
физичко и
здравствено
образование,
родители и
директор на
училиште

Планирање на активности за училишниот
патронен празник - меѓуодделенски
натпревари

наставници по
физичко и
здравствено
образование

Спортски ден

директор и
одделенски
раководители

Реализација на активностите за МОИ

наставници по
физичко и
здравствено
образование

во текот на учебната
година, зависно од
годишниот календар за
работа во текот на
второто полугодие

Училишна спортска значка
Приоритет:
Стекнување на работни навики, разбирање на вредностите.
Развивање и јакнење на сопствената волја, упорност, истрајност, дисциплина како и сите други позитивни вредности – особини кои се
предуслов за постигање на високите достигнувања.

Појдовни основи:
Разбирање на суштината и прифаќање на личната одговорност за успешно спроведување на задачите, зголемување на интересот за
секојдневна физичка активност и мотивација за истрајност во нивното спроведување.
Цел:
Комплексно натпреварување, мора да стане ефикасно средство за преовладување на сите досегашни слабости кои го пратат физичкиот
развој.
Форми на работа:
Индивидуална, со помали групи, групна.
Ресурси:
TV- интернет - мисии за спортистите, нивни достигнувања, начинот како е дојдено до тие резултати а и запознавање со нивната личност,
успешност во животот - добри ученици, студенти и истакнати работници.
Очекувани ефекти:
Подобрување на физичката способност, реално проценување на личните способности, јакнење на волјата, упорност, истрајност и
дисциплина во работата.
Конкретни задачи:
-

Усвојување на моторички движења
Усовршување на моторички движења
Развивање на брзина, снага, подвижност
Примена на истите во одредени задачи (полигони, натпревари, одредени дисциплини - да се даде максимум).
Подобрување на комуникацијата (ученик - ученик)
Хигиенски навики
Исполнување на планираните задачи
Развивање на самодисциплина
Системот за натпреварување за училишна спортска значка овозможува на учениците да се натпреваруваат во II возрасни
категории (може и секое одделение посебно)
Секоја категорија има посебен програм и норма кои одговараат на потребите и можностите на таа возраст.

Прво се утврдуваат основни задачи како и поважните норми, т.е. најмалите резултати кои секој ученик мора да ги исполни. За
резултатите над поважните норми, бодување кое се врши според посебните табели. Крајниот број на бодовите ќе се добие од повеќе
зададени дисциплини, како повеќе-бој.
Збирот на бодовите од најнискиот ранг на значките (бронзена) е поставен така што секој нормално развиен и здрав (ученик) може
да го совлада ако редовно вежба.

ПЛАН ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ОД СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ПРИ О.О.У. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ВАСИЛЕВО

Приоритетна задача на стручниот актив:
Професионален развој
Носители на приоритетната задача:
Стручен актив
Конкретни задачи:
Изработка на план за професионален развој на ниво на стручен актив

Цели

Содржина

Реализација

Време

Ресурси

Очекувани ефекти

Успешен
почеток на
учебната
година

1.Избор на
раководство на
стручниот актив

Стручен актив, стручна
служба, директор

Август,

БРО, МОН,
интернет

Подобра реализација на
наставната програма,
успешна репродукција на
знаењето, стимулирање на
учениците за понатамошна
работа

2.Разгледување и
усвојување на
годишната програма
на активот
3.Утврдување на

Септември

наставни планови и
програми за работа
4.Составување на
програмата за
додатната настава и
слободните ученички
активности
Да се
проценат
компетенциит
е на
наставниците
членови на
јазичниот
стручен актив

Преку скала на
самопроценка да се
идентификуваат
компетенциите за
развој и начините на
кои сметаат дека
најдобро би можеле да
ги развијат, како и
оние компетенции кои
би можеле да ги
понудат како поддршка
за развој на нивните
колеги

Стручен актив
(наставници по странски
јазик) стручна служба

Октомври

Прирачник
за
професиона
лен развој,
стручна
служба

Идентификација на најмалку
развиените и најмногу
развиените компетенции за
развој кај наставниците

Да се оформи
тим од 5
ученици кои
успешно ќе го
претстават
училиштето
на
регионалниот
натпревар по
англиски јазик
организиран
од ПСУ Јахја
Кемал

Дијагностичко
тестирање на
знаењата (читање со
разбирање, граматика,
комуникација)

Стручен актив
(наставници по англиски
јазик) стручна служба

Ноември

Стручна
литература,

Постигнат успех на учениците
на натпреварот

Идентификув
ање на
компетенциит

Анализа на
самопроценката и
договарање на

Стручен актив
(наставници по странски
јазици)

Декември

тестови,
готови
мултимедијални
производи,
интернет

стручна
литература,
интернет

Развиени компетенции за
професионален развој

е кои ги
поседуваат
некои колеги,
а кои други би
сакале да ги
развијат

конкретни активности
кои ќе се реализираат
во активот (нагледни
часови, акциски
истражувања,
менторирање и сл.)

Идентификув
ање на
целите на
програмата за
стручно
усовршување
на ниво на
актив

Преку техника на карти
да се одредат
приоритетните
компетенции и теми за
одредување на целите
на годишната
програма за стручен
развој

Стручен актив
(наставници по странски
јазик) стручна служба,
директор

Јануари,
Февруари,
Март

Стручна
литература,
интернет,
Прирачник
за
професиона
лен развој

Годишна програма за стручен
развој

Да се
постигнат
подобри
резултати на
натпревари

Организирање
училишни натпревари
за избор на ученикучесник на
регионалните
натпревари по
англиски
јазик,францускијазик и
германскијазик (9-то
одделение)

Стручен актив

Април

Стручна
литература,
интернет

Промовирање на училиштето,
наставниот предмет и
надарените ученици

Следење на
ефектите од
професионал
ниот развој

Изготувуање на план
за следење на
реализацијата и
ефектите од
професионалниот
развој и користење на
резултатите при
идното планирање на
проф. развој

Стручен актив,
стручната служба ,

Мај

Стручна
литература,
интернет,
Прирачник
за
професиона
лен развој

Мотивирање на наставниците
за професионален развој

Увид во
целокупната
работа на
стручниот
актив

Анализа на
постигатите резултати
во редовната и други
видови настава и
извештај за работата
на стручниот актив и
изготвување на
извештај

Стручен актив

Јуни

Програмата
за работа на
стручниот
актив,
педагошка
евиденција и
документаци
ја

Членови на стручен актив:
Марија Вучкова, Димче Јанушев,

Спасенка Ангелова , Александар Тимов

Софија Стојкова, Зорица Арнаудова, Тони Еркечев
Ѓорги Иванов,Сања Дробарова, Костадинка Ристова

Увид во резултатите и
заклучоци за подобрување на
понатамошната работа

ПЛАН И ПРОГРАМА НА АКТИВОТ ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

ООУ Гоце Делчев Василево
Приоритетни задачи:Предзнаења на учениците по предметот музичко образование од петто во шесто одд.

Појдовни основи:Стекнување навика за слушање музика,правилно именување на тоновите и нотните
вредности за подобро следење на наставата во шесто одд.,стекнување навика за правилно користење на
материјалите за работа во текот на наставата за подобро следење на наставата,подобра ефикасност и повисоки
резултати од работата на учениците.
Цел:Со предзанењата на местоположбата на тоновите во петолинието и нотните вредности учениците да се
внесат во музичкото творење и музика и примената на истата,да се развијат способностите за анализа и синтеза
на музичките композиции ,да се запознаат со вокалната ,вокалноинструменталната и инструментална музика и
примена во музичко сценските дела со препознавање на сите музички инструменти,да ги запознае народните ора
и танци и нивната поделба.Со правилно користење на матерјалите за работа ученикот да се внесе во работата,да
внесе нешто ново за сепак индивидуално са се претстави со својот труд.Да внесе оргиналност и креативност во
тоа што го работи,а создавањето на творби да му претставува задоволство.

Ресурси:Увид во работата на учениците,разговор со натавниците кои реализиеаат настава ви шесто
одд,наставни помагала и учебници по музичко образованиие.
Форми на работа:заедничка,групна,индивидуална,индивидуализирана пабота во парови.
Носители:Наставници и стручен актив.
Конкретни задачи:
-посета на часови од одделенска настава по соодветни предмети;
-наставници од одделенска настава ќе посетат часови во предметна настава;
-увид во творбите на учениците;

-учество на учениците на хорски и оркестарски смотри;
-учениците од одделенска настава да учествуваат во хорот и оркестарот на училиштето.

Активности во текот на учебната година 2020/21год.

1

Учество на хорот и оркестарот во детската недела

2

Посета на завод во с.Банско од страна на учениците од нашето училиште со подготвена
забавна програма од страна на хорот и оркестарот со помал број на учесници.

3

Посета на у.Климент Охидски во Н.Село од страна на улениците од нашето училиште со
подготвена забавна програма од страна на хорот и оркестарот со помал број на учесници

4

Учество на хорот и оркестарот на празијадата во с.Градошорци.

5

Учество на хорот и оркестарот на приредба во с.Варварица

6

Соработка со локалната самоуправа за разни свечености.

7

Новогодишна приредба.

8

Патронен празник на училиштето

9

Хорски и оркестарски смотри.

10

Посета на основното музичко училиште Боро Џони-Струмица

11

Посета на музички манифестации(музичко сценски дела)опреа МНТ-Скопје

Изработиле:Костов Иванчо,Митрова Љубица

ПРОГРАМА НА ИНКЛУЗИВЕН ТИМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
Водејќи се по принципот образование за сите каде Република Македонија е цврсто определена да ги следи и
почитува препораките од меѓународните фактори за креирање на свет по мерка на детето и обезбедување на

образование за сите деца вклучувајѓи ги и децата со посебни потреби. Инклузијата на децата со посебни потреби
е процес кој овозможува вклучување на децата со посебни потреби во редовниот воспитно-образовен систем.
Средината, семејството го определуваат животот на децата со посебни потреби исто колку и природата на
нивната попреченост. Прифаќањето на состојбата, нивниот став, подготвеноста да се занимаваат со децата,
нивната социо-културна средина и зрелост за успешно воспитание, образование и совладување на вештини за
самостоен живот.
Детето оди во училиште во кое би одело и ако нема попреченост во развојот, стекнува и продлабочува
знаења во зависност од неговите можности и способности, а програмата и методите на работа се прилагодени на
неговите потреби. Со вклучување на учениците со посебни потреби се бара приспособување на училиштето и
средината кон учениците, се намалува етикетирањето, неинформираноста и предрасудите кон овие ученици и се
поттикнува градење на другарство, разбирање, пошит и друго.
Секое училиште го планира својот развоен пат, етос, клима.
Цели и задачи на инклузивниот тим се:
-

Идентификација и евиденција на учениците со посебни потреби во училиштето
Запознавање со способностите и можностите на учениците со посебни потреби
Учество во изработка ,спроведување и евалуација на програмата за работа со ученици со посебни
потреби
Планирање и реализирање на работилници со паралелки во кои има ученици со посебни потреби и
создавање на клима за прифаќање на ученикот со ПОП
Подршка на наставниците кои работат со ученици со посебни потреби
Помош и подршка на родителите на ученицитесо посебни потреби
Вклучување на родителите на учениците со посебни потребиво училиштето посебни потреби
Поттикнуваат позитивни ставови на сите субјекти во воспитно-образовниот процес кон учениците со
посебни потреби
Следење на опременоста на училиштето со наставни помагала за работа со учениците со посебни
потреби и нивна набавка
Стекнување и размена на примери со позитвна пракса
Соработка и размена со други ст.тимови од други училишта или установи
Унапредување на воспитно-образовниот процес на учениците со посебни потреби во училиштето

Преглед на содржини и активности на инклузивниот тим за работа со ученици со посебни потреби

Содржини и
активности

Средства, форми и
методи

1. Формирање на тим за
подршка,
координирање, следење
на работата на
учениците со ПП

-Работни состаноци на
тимот,

2. Изготвување на план
и програма за работа

-Работни состаноци на
тимот;

-Родителски средби;
-Стручни активи,

-Анализи и извештаи
од минатата учебна
година.

Носители,
соработници
и одговорни
наставници
Директор,
Стр. сораб,
Наставници,

Време на
реализација

Август и во
поч. на
учебна

Цели

-Организирана и
ефикасна работа
со децата со ПП

-Подршка на
децата со ПП,
нивните
родители и
наставниците.

Во почетокот
на учебната
година

Планирање на
работата на
тимот за
успешна
подршка на
децата сп ПП.

Ефикасно
планирање

година

Родители

Директор,
Стручни

Очекувани
резултати

соработници;
Наставници.

3. Информ. на
Наставнички совет за
Планот за работа на
Тимот за подршка на
децата со ПП за
учебната година.

-Групна работа

Тимот за
подршка

Октомври

-Запозна. на
настав.со Пл за
работа на тимот

Подршка од
директорот,
сите
наставници и
вработени

4.Детекција,идентифика
ција и евиденција на

-Работни состаници на
Тимот за подршка;

Директор,

Во текот на
учебната

Соодветна
стручна помош
на ученици со

Оптимален
развој на
ученици со

Стучна

учениците со ПП

-Инди. и групни
разговори со
родителитена ученикот
со ПОП ,одд.наставник

служба

-Непосредно следење
на учениците со ПП;

Инклузивен
тим

година

Наставници,
Родители,

посебни потре
посебни
потреби
Откривање и
евидентирање на
деца со ПОП би

-Водење на евиденција

5. Поттикнување и
создавање на позитивна
клима во паралелките
во кои има ученици со
ПП

-Индивидуални и
Стучна
служба
групни разговори со
учениците -Разговор со
Наставници
ученикот со ПОП;
Инклузивен
-Непосредно следење
тим
на учениците со ПОП
во училницата и
пошироко

6. Дијагностицирање на -Работни состаноци на
тимот;
индивидуалните
способности и можности
-Анализи и извештаи
кај учениците со ПП:
од минатата учебна
-предзнаења;
година.
-Социо-економски
услови во кои живее
ученикот;

-Протоколи, скали на
процена и евидентни
листови;

-Образовен статус на

-Изготвување анализи

Инклузивен
тим
Наставници
Стручна
служба,

Во текот на
учебната
година

Во почетокот
на уч. година

Редовното
училиште
претставува
најефикасното
средство за
елим. на
дискрим. и
инклузијата на
учениците.

Создавање
услови на
новозапишанит
е деца со ПП

Соодветна
помош и
стратегија за
работа со
учениците

Создавање
услови за
работа и
напредок на
учениците со
ПП

родителите.

и извештаи.

7. Изготвување на
индивидуални
образовни планови за
учениците со ПП

-Работни состаници на
Инклузивниот тим ;

Инклузивен
тим

-Индивидуални и
групни разговори и
родителски средби

Одд.
наставник.

-Раб.состаници на
инклузивен тим

Одд.
наставник,

-Индивид. работа;

Дефектолог,

-Тест.анкетирање,
интервјуа,анег.белеш

Стручни
соработници

9. Следење на
опременоста на
училиштето со наставни
средства и помагала и
нивна употреба

-Непос. опсервирање
на работата со ученци
со ПОП за време на
час;

Директор,

10. Размена на искуства

Непосредна
соработка,предавања

Инклузивен
тим

презентации

Директор

8. Следење на степенот
на вклученост на
учениците со ПП во
наставниот процес

Во почетокот
на уч. година

Овозможување
индивидуален
пристап и
напредок на
учен. со ПП

Во текот на
учебната год.

Следење на
напредокот на
учениците со ПП

Во текот на
учебната год.

Следење на
постигањата на
учениците со ПП

Во текот на
учебната
година

Пос. на поз.
резултати и
обезбедување
ефективно
образ. за сите

Предметни
наставници

Стручни
соработници,
Наставници.

-Тестирање,
анкетирање, интревју,
евидентен лист

Напредок
според
индивидуалните
можности и
пособности на
учениците со
ПП

Инфор за
напредокот,
социјализацијат
а на учениците
со ПП, нивна
заштита и
pодршка.

според
способностите и
можностите.

Глобално годишно планирање на наставата по хорско пеење
Наставник: Иванчо Костов

Програмски теми
Аудиција

Време на реализација

IX
3

6
Вежби за правилно дипење
Обработка на хорски 3
композиции
Утврдување на изминатиот

X

XI

XII

-

-

-

-

-

-

I

Вкупно часови

II

III

IV

V

VI

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

6

12

9

12

3

12

12

12

9

84

-

3

-

3

-

-

-

3

6

15

12

12

12

6

12

12

12

12

6

108

материјал
ВКУПНО

12

- Септември час

Наставни единици

Време на
реализација

1.

Аудиција

1-3 час

2.

Запознавање со хорското пеење

4-6 час

3.

Вежби за правилно дошење и пеење

7-9 час

4.

Химна на Р.С.Македонија

10-12 час

- Октомври час

Наставни единици

Време на
реализација

1.

Химна на Р.С.Македонија

13-15 час

2.

Јас ке ти купам свилено фустанче

16-18 час

3.

Јас ке ти купам свилено фустанче

19-21 час

4.

Јас ке ти купам свилено фустанче

22-24 час

- Ноември час

Наставни единици

Време на
реализација

1.

Решил чичо да се жени

25-27 час

2.

Решил чичо да се жени

28-30 час

3.

Решил чичо да се жени

31-33 час

4.

Утврдување на изучените песни

34-36 час

- Декември Час.

Наставни единици

Време на
реализација

1.

Хорот на евреите-Џ.Верди

37-39 Час

2.

Хорот на евреите-Џ.Верди

40-42 Час

3.

Хорот на евреите-Џ.Верди

43-45 Час

4.

Хорот на евреите-Џ.Верди

46-48 Час

- Јануари Час

1.
2.

Наставни единици
Повторување на изучени песни од прво

Време на
реализација
49-51 Час

полугодие.
Славеј пее на трендафил-Д.Шуплевски

52-54 Час

- Февруари Час

Наставни единици

Време на
реализација

1.

Славеј пее на трендафил-Д.Шуплевски

55-57 Час

2.

Славеј пее на трендафил-Д.Шуплевски

58-60 Час

3.

Славеј пее на трендафил-Д.Шуплевски

61-63 Час

4.

Славеј пее на трендафил-Д.Шуплевски

64-66 Час

-МартЧас.

Наставни единици

Време на
реализација

1.

Зурли трештат на сред село-народна

67-69 час

2.

Зурли трештат на сред село-народна

70-72 час

3.

Зурли трештат на сред село-народна

73-75 час

4.

Зурли трештат на сред село-народна

76-78 час

-АприлЧас.

Наставни единици

Време на
реализација

1.

Песни за Гоце -

79-81 час

2.

Песни за Гоце

82-84 час

3.

Песни за Гоце

85-87 час

4.

Песни за Гоце

88-90 час

- MAJ Час.

Наставни единици

Време на
реализација

1.

Песна за Атанас Нивичански

91-93 час

2.

Песна за Атанас Нивичански

94-96 час

3.

за Браќата Кирил и Методи

97-99 час

4.

Народна песна

100-102 час

- Јуни Час

Наставни единици

Време на
реализација

1.

Утврдување на изучените песни

103-105 час

2.

Утврдување на изучените песни

106-108 час

Програма на ученички парламент

Планирана програмска

активност

Изработка на годишна програма за
работа и нејзино усвојување
Значење на училишен парламент и
избор на раководни и други тела

Време на реализација

Очекувани исходи и ефекти
Донесување на програма

Септември 2020
Стекнување на едукативни
Септември 2020

придобивки за развој на
демократските принципи

Евалуација на училишната клима и
односите во училиштето
Организација за одбележување на
месецот на Црвениот крст

Ноември 2020

Надминување на слабите страни и
подобрување на состојбите

Ноември 2020

Подигање на повисок степен на
општествено корисната и хуманитарната
работа на учениците

Договор за организирање и
спроведување на новогодишниот
хепенинг

Декември 2020

Развој на претприемнички вештини и
подигање на повисок степен на
општествено корисната работа на
учениците

Разгледување на полугодишен
извештај на училишен парламент

Февруари 2020

Поттикнување на крeaтивно размислување

Договор за организирање и
спроведување на Велигденски хепенинг

Април 2020

Развој на претприемачки вештини и
подигање на повисока свест за
општествено корисна работа кај учениците

Секоја ученичка заедница на ниво на паралелка ќе изработи сопствена програма во истата че бидат застапени
содржини кои се однесуваат на проблеми во самата паралелка и училиштетето:


поголемо ангажирање на учениците во училишниот живот;



подобрување на нивниот успех, поведение и редовност во наставата;



создавање подобра работна клима;



развивање на другарството и моралното однесување;



одржување на редот и дисциплината;



организирање помош на ученици кои заостануваат во учењето;



организирање на материјална помош на ученици;



да стекнат увид во работата на возрасните и да научат да сносат одговорност за она што го работат.

Предлог програма за работа на заедница на паралелката

Програмска активност

Време на реализација

1

Избор на раководство на паралелката

септември

2

Активности по повод Детската недела, Ден на гладот

октомври

3

Внатрешни и надворешно уредување на училиштето

ноември

4

Новогодижен хепенинг,хуманитарни активности

декември

5

Разгледување на полугодишен успех и предлог мерки
за негово подобрување

јануари

6

Работилница на тема ,слободно време

февруари

7

Одбележување осми март –Ден на жената

март

8

Одбелечување месец на книгата,подготовка за
патронен празник

април

9

Изготвување извештај за работа

мај

Ученички Правобранител .
Основна задача на ученичкиот правобранител е заштита на правата на учениците , откако ќе биде избран правобранителот
во соработка со стручната служба ќе изготви сопствена програма согласно правилникот .
Во основа ќе бидата работилници на тема:
-

Запознавање со Конвенцијата за права на децата

-

Предрасуди и стереотипи

-

Дискриминација

-

Права и обврски

Како и други содржини кои се однесуваат на правата на учениците.

АКЦИСКИ ПЛАНОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧИЛИШНИТЕ ПРОЕКТИ
Проект

Цел

Активности

Еко- мрежа

Развивање на еколошката
свест кај учениците и
вработените во училиштето

-имплементација на
содржини во наставата
-организирање еко
акции
-ликовни и литературни
конкурси
-советувања
-посета на часови
-соработка со
др.институции

Инклузивно
образование

Вклучување на децата со ПОП
во редовната настава

Меѓуетничка
интеграција во
образованието

Активно вклучување на сите
субјекти за унапредување на
МИО

Време на
реализација
Во текот на учебната
година

Одговорни лица
Зоран Атанасов
Герасим Митев
Зојка Јанушева
Кате Василева

Во текот на учебната
година

Томчо Јанев

Во текот на учебната
година

Слаџана Тимова

Антикорупциска
едукација

Да се оспособат учениците за
спречување и заштита од
корупциски активности

-соработка со
др.училишта
-Воннаставни
активности
-работилници
-имплеметација на
содржини во наставата
-Воннаставни
активности
-работилници

Во текот на учебната
година

Наце Тушев

Професионални
компетенции кај
директорите,стручните
соработници и
наставниците

Личен професионален развој на -интерни семинари
директорот,наставниците и
-нагледни часови
стручните соработници
-учество на натпревари

Во текот на учебната
година

Лидија Михаилова
Елисавета Пелтечка

Образование на
малите етнички
заедници

Поактивно вклучување на
малите етнички заедници во
образовниот процес

Во текот на учебната
година

Тони Еркечев/Енис Шавле
/Марија Костуранова

-семинари
-активности

Програма за воннаставни активности
Предвидени воннаставни активности во учебната 2020/2021 година:
-

Слободни ученички активности-во првиот дел од програмата

-

Ученички натпревари- посебна програма

-

Заедница на учениците и учeнички организации

-

Производствена и друга општествено-корисна работа

-

Ученички екскурзии: во првиот дел од програмата

- Настава во природа; во првиот дел од програмата

ПРОИЗВОДСТВЕНА И ДРУГА ОПШТЕСТВЕНО-КОРИСНА РАБОТА
Цели

Активности

Форми

Реализатор

Времена

Ресурси

реализација
-Одржување на
хигиената во
училишниот двор
-Формирање навики за
одгледување на насади
и заштита на зелените
површини
-Правилно ракување со
рачниот алат и прибор

Работни акции и
активност иво
училишниот двор

Групна

Сите ученици и -Есенска(Ден
наставници
надрвото,
зимска и
пролетна)
работна
акција
-Тековно по
потреба

Очекувани
ефекти

- Алат и
прибор
заработа
- Ученички
трудовии
паноа

-Уреден и чист
училишен двор
-Формирање на
навики за
одржување на
училишниот двор
-Позитивен
однос кон
работата и
чувство за
одговорност
-Долготрајна
употреба на
компјутерите

-Да изработат ликовни
творби, паноа, модели,
макети, ИКТ плакати

Изработка на
нагледни
средства и
уредување на
паноата во
училниците и
училишните

Групна

Сите ученици Тековно во
кој за што има текот на
интерес
учебната
година

- Алат и
прибор
заработа
Ученичк
и
творби
- Готови
модели и
макети

ходници

Подобрување на
естетскиот изглед
на училницата и
училиштето

Избор на
најуредни

Организирање на

Групна

полугодишнии
училници
и годишни
најдобри
изложби на
ученичкитворби и ученички творби
изработки
и избор на
најдобри

Сите ученици и

-На крајот на

- Училници

-Средени

наставници

првото
полугодие(Нова
година)

- Албуми

училници

- Паноа

-Успешно
изработени
албуми, слики,
ракотворби,
модели, макети

-Велигден
-По повод
Патрониот
празник на
училиштето
(продажен
хепенинг)

- Модели
- Макети
- Разни
изработки

-На крајот на
учебната година

Учениции
одредени
настваници

Подготовкана
хранапо рецепти
заздравахрана
-Развивањена
позитеивеноднос
кон
здраватахрана

Групна

-7 Април-Ден
на здравјето
-Користењена
здравахрана
-Намирници за
здрава храна од
Виталиа

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДОПОЛНИТЕЛНА И ДОДАТНА НАСТАВА
Содржина и
активности

Време на
релизација

Септември
1. Планирање и
програмирање на
дополнителаната и
додатна настава од
страна на сите
наставници
2. Откривање на
ученици кои имаат
потреба од:
дополнителна или
додатна настава

Носители

Наставен кадар

Цел на активноста

Да се изготви планирање кое ќе овозможи да се
надминат тешкотиите кај учениците во совл. на
програмските наставни содржини:
Да се изготви планир. кое ќе овозм. Прошир. и
продлаб. на знаењата на учен. во совладување на
програмските наставни содржини.

Прво тромесечие Наставен кадар

Евидент. на учен.со потешкотии во учењето и
совладувањетио на наставните содржини;
Евидентирање на ученици кои покажуваат интерес во
одредени области;

3. Соработка со
Во текот на
ученици, родители, учебната година
одделенски
наставници и
раководители,
стручна служба

Наставен кадар. Помош и соработка за совладување на наставните
содржини;
Стручна служба,
Помош и соработка при избор на содржини и ресурси
Одделенски
за работа со надарени деца.
раководители,

4. Организирање и По потреба на
учениците
реализација на
дополнителната и
додатна настава во
текот на учебната

Наставник

Директор

Ученик

Учениците да се оспособат за совладување на
одредени наставни содржини;
Учениците да умеат да бараат начини и средства за
продлабочување и надградување на знаењата.

година

Вонучилишни активности

Вонучилишните активности се реализираат во слободното време на учениците, за истите учениците се
определуват спрема својата желба и афинитети. Финансирањето е од страна на родителите. Основна
цел на овие активности е развивање на талентот( музика, играње, спорт...) , спортски и натпреварувачки
дух, а пред се квалитетно пополнување на слободното време.
Нашите ученици постигнуваат значајни резултати во вонучилишните активности.

Реден број

Активности

1

реализатори

Наставници од музичкото уилиште
Основно музичко училиште Боро Џони -Струмица

2

Спортски клуб -Василево

Професионален тренер

3

Фолколно друштво-Сушевски бисери

кореограф

4

Балетско студио -Газели

Кореограф

5

Спортски клуб –Тиверија

Професионален тренер

6

Карате клуб

Професионален тренер

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ
Општински натпревари
Млади библиотекари

Регинални и држани
натпревари
Млади библиотекари

Учесници (ученици и
наставници)
-Ученици од завршното одд.

Време на
реализација
Октомври

- библиотекар
Литературни и ликовни наградни
конкурси:
-Детска недела, Нова Година
-Св. Петнесет Тивериополски
Свештеномаченици

-Ученици – членови на
литературна и ликовна
секција;
-Наставници по македонски
јазик и ликовно образование

Октомври
Ноември
Декември
Март

-Осми март – Ден на жената
-Ден на училиштето
-Ден на општината
-Општински и зонски натпревари во
атлетика
-општински и зонски натпревар во мал
фудбал

-Ученици-фудбалска екипа

Декември

-наставници по физичко и
здравствено образование

Март

-Општински натревар во одбојка
Регионален натпревар по -Ученици од завршните одд.англиски
јазик
(во членови на секцијата за
организација на Ј. Кемал)
странски јазици;

Декември

-наставници по англиски јазик
Регионален натпревар по
математика-физика (во
организација на Ј. Кемал)

-Ученици од зав. одд.членови на секцијата по
математика и физика;

Март

- наставници по математика

Општ. натпревар ,,Детски семафор,,

Регионален натпревар по
математика

-Ученици од IVдо IX одд.

Март

Рег. натпревар по географија

-Ученици-членови на геогр.
секција

Март

Државен натпревар по
информатика

- Ученици од седмите одд.,

Април

Реп. натпревар ,,Детски
семафор,,

-Ученици од Vдо VII одд.

Април

Рег. натпревар по физика

-Членови на секцијата по
физика

Април

-Наставници по математика

- наст. по информатика

-наст. по физика
Олимпијада на МТП

Олимпијада на МТП

-Ученици од VII и IXодд.

Април

Натпревар по англиски јазик

-Членови на секција по
англиски јазик

Април

Натпревар по математика

-Членови на сек. по
математика

Мај

-Наставници по математика
Уметничко рецитирање

-Членови на рецитатор.
секција

Април

-Наставник по мак. јазик
Меѓународен натпревар по
математика КЕНГУР

-Ученици од Iдо IXодд.

Март

Акционен план за самостојни активности од проектот за меѓуетничка интеграција

Координатор:
Слаџана Тимова-одделенски наставник

ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 2020-21година

Поглобални
активности
Формирање
партнерство со
училиште со
друг натавен
јазик

Очекуван резултат/продукт







Воведување
МИО
активности во
Годишната
програма





Формирање партнерство
според бараните
критериуми
Организирана заедничка
работна (договорна)средба
меѓу тимовите на
партнерските училишта
Подготвен предлог план за
соработка и комуникација
меѓу партнерските
училишта
Доставен потпишан
формулар за формираното
партнерство до
канцеларијата на ПМИО
Усвоена Годишната
програма со МИО
заложбите на училиштето
вклучени во мисијата и
визијата
Усвоената Годишна
програма содржи план за
акција кој посочува на
конкретните самостојни
активности на училиштето и
на заедничките активности
со партнер училиштето и
јасно ги дефинира нивните
цели

(пред)услови









реализатори

Термин (од –до)

Формирање листа на потенцијални партнер
училишта со основни податоци за нив
Контактирање со потенцијалните партнер
училишта
Обазбедена согласност од страна на
наставниците ,родителите и Училишниот
одбор за активно вклучување во
партнерството со предложеното училиште

СИТ-от

Тековна

Констатирана состојбата во училиштето во
поглед на постоечките активности за
меѓуетничкатаинтеграција
Подготвена листа на потенцијални
самостојни активности на училиштето
Подготвена листа на потенцијални
заеднички активности со партнер
училиштето
Одржана работна средба за планирање со
тимот за училишна интеграција од
партнерското училиште

СИТ-от

година

Септемвриоктомври

Планирање на
конкретните
активности

Реализација на
конкретните
активности









Следење на
реализацијата
на
активностите





Подготвени акциони
планови за секоја
предвидена конкретна
активност (секој тим од
реализатори го има
приложено својот акционен
план до тимот за училишна
интеграција )



Сите планирани конкретни
активности и заедничките
активности со партнер
училиштето се спроведуваат
во училиштето според тоа
како е предвидено со
акционите планови
Одржување на состаноци на
стручните активи на кои се
разгледуваат успешни
практики за самостојни и
заеднички активности
Обезбедена е евиденција и
докази за спроведените
самостојни активности на
училиштето и на
заедничките активности со
партнер училиштето
Месечни извештаи од
реализацијата на
планираните активности
подготвени од страна на
тимовите реализатори и
доставени до тимовите за
училишна интеграција
Континуирано истакнување





Формирани тимови од реализатори за
планираните активности
Одржани работни средби за планирање со
тимовите од реализатори од партнер
училиштето

-СИТ-от

Октомври-Ноември

Наставници
-Стручна
служба
-Стручни
активи







Наставниците ги користат прирачниците за
заеднички активности и демократско
учество на учениците во училиштето како
главен ресурс во планирање и
спроведување на активностите
Наставниците водат портфолио во кое
собираат успешни практики и прават
рефлексија и анализа на спроведените
активности

Наставници

Инструменти подготвени од ПМИО за
мониторинг на реализацијата на
активностите (секое подрачја на активност
има клучни точки за следење)
Редовни средби на тимовите,на кои се
дискутира за реализацијата на
активностите на ниво на училиште и помеѓу
партнер училиштата

СИТ-от

Од ноември до јуни

Ученици
Родители

Од ноември до јуни

Самоевалуациј
а на
училиштето





Промоција на
реализираните
активности





Водење на
професионалн
о портфолио и
сертификација





информации на табла во
наставничката канцеларија
за реализација на
активностите
Извештај од резултатите
добиени со примена на
прашалникот за
самоевалуација на
наставници,ученици
и родители
Извештај за тоа како
реализацијата на
активностите за МИО
придонесла за подобрување
на состојбата
Најмалку еден промотивен
настан на училишно ниво за
презентација на
активностите пред управата,
наставниците,учениците,ро
дителите и претставници од
општината
Континуирано ажурирање
на информации на порталот
за МИО на училишната веб
страна
Разгледани критериуми за
сертификација и фазите во
спроведување на процедура
за сертификација на
членовите на тимот за
училишна интеграција и за
наставниците
Одржан состанок за начинот
на водење и евалуација на









Пополнет прашалникот за самоевалуација
од страна на наставници, ученици и
родители
Учество на наставникот по информатика во
обработка на одговорите дадени на
прашалникот

-СИТ-от

Подготвен промотивен материјал(
постери,брошури и/илидруги материјали)
што го прикажуваат процесот и продуктот
од реализираните активности
Поканети гости на настанот
Отворен МИО портал на веб страницата на
училиштето

-СИТ-от

-Наставник
по
информатика

-Наставник
по
информатика
-ученици
-родители



Вклучување на активности за меѓуетничка
интеграција во професионалното
портфолио во кое наставниците собираат
успешни практики и прават рефлексија и
анализа на спроведените активности во
текот на второто полугодие

Мај-јуни

Советник од
БРО

Од јануари до мај

професионалното
портфолио

План за унапредување на МИО за Годишна програма 2020/2021 г.

Приоритетен
индикатор

Цели

Стратегии и акции

Време на реализација

Подрачје 1: Училишна клима и односи во училиштето
Индикатори со пониска оценка како приоритет за подобрување
1. Родителите и
членовите на
заедницата
соработуваат и се
вклучени во
активности за
унапредување на
МИО
.

Подобрување на
соработката и активно
вклучување на
родителите и членовите
на заедницата во
активности за
унапредување на МИО

∙Училиштето планира и организира активности за
запознавање на сите родители со МИО преку работа на
проекти/секции, во спроведување на акции
приредбипрослави или други настани и сл.
∙Изработка на анкетен лист за собирање идеи за вид
на активност и начин на нејзино реализирање
∙Планирање на средби со родителите за тековни и
идна активнпости
∙Приомовирање на информативен материјал за
реализирани и идни активности на училиштето.

Тековна учебна година

Подрачје 3: Настава и учење и компетенции на наставниците за практична примена на МИО
Индикатори со пониска оценка како приоритети за подобрување
1. Наставниците
употребуваат
различни приоди на
следење и проценка
на напредокот кај
учениците за МИО

Учениците се
поттикнуваат на
рефлексија и проценка
на сопствените искуства
и доживувања од МИО
активностите и се
поттикнуваат/насочуваат
практично да ги
применуваат овие
компетенции во
секојденвието

∙Изработка на образец на анкетен лист за учениците
за рефлексија од спровердената и идна МИО активност
од страна на наставниците.
∙Изработка на чек листа за самоевалуација на
успешноста од учеството во реализираната МИО
активност.
∙Изработка на готов продукт од страна на учениците за
споделување на сопствените искуства и доживување од
МИО активностите.
∙Изработка на образец за наставници за следење на
напредокот кај учениците за МИО активности.

Проекти што се реализираат во училиштето

Проект

Одговорни лица

Еко- мрежа

Зоран Атанасов
Герасим Митев
Зојка Јанушева
Кате Василева

Инклузивно образование
Томчо Јанев
Меѓуетничка интеграција во образованието
Слаџана Тимова

Септември(изработка на
обрасци и чек листи)

Тековна учебна година

Антикорупциска едукација
Професионални компетенции кај
директорите,стручните соработници и
наставниците
Образование на малите етнички заедници

Наце Тушев
Лидија Михаилова
Елисавета Пелтечка

Цвета Костадинова
Енис Шавле
Ката Василева
Марија Костуранова
Павлинка Димитриева

План за поддршка на учениците за подобрување на резултатите

Содржини

Начин на реализација

Анализа на постигањата
на учениците по пол,
наставни предмети,
квалификациони
периоди

-увид во педагошката евиденција

Идентификација на
ученици со потешкотии
во учењето

-додатна настава

Носители на релизација

-разговори со одд.раководители

Одд.наставници

-изработка на извештаи

Стручна служба

-работилници

Одд.наставници

Советувањесо родители групно и индивидуално

Стручна служба

Идентификација на
надарени ученици

-дополнителна настава
-слободни ученички активности

Одд.наставници
Стручна служба

Следење на успехот при
премин од одделенска
во предметна настава

-разговори со учениците
Анкетирање

Одд.наставници

-следење на адаптираноста

Стручна служба

ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ДЕВЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ
Појдовни основи за концепирање на програмата:
- правилно професионално информирање и советување услов за правилен избор на занимање
- познавање на професија- правилен избоир на истата
- познавање на своите можности и интереси
- соодветна реална проценка на своите способности
- навремено професионално информирање- професионална зрелост
-упатства и совети од родителите,значаен и влијателен фактор за избор на занимање
-влијанието на потесното и поширокото семејство, другарите и пријателите при избор на занимање
- влијанието на медиумската култура при избор на занимање

Генерална цел:
- правилен избор на идното занимање на учениците од деветто одделение

Носители на програмата :

стручната служба и ученичката заедница
Форми на работа:
групна форма, индивидуална, панел дискусија( учество на аудиториумот)
Ресурси:
извештај од анкета, стручна литература,сознанија од следење на учениците, филм, присуство на состаноци на Ученичката
заедница
Очекувани ефекти:
Добиените сознанија и информации учениците од осмо одд. да ги искористат за правилилен избор на занимање
ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ
1. Информирање и советување низ наставниот процес
а) преку редовна настава по сите наставни предмети
б) преку содржини од часот на одделенската заедница
в) слободни ученички активности( Ликовни и литературни творби)
г) следење на активностите и успехот на учениците од прво до осмо одд.
д) интерес за одредени наставни предмети

2. Информирање и советување на учениците
а) личноста на ученикот како интегрална организација на особини и црти
- мотивација, интереси и желби, општите интелектуални способности, обем на знаења
- физички изглед, полови разлики
б) анкета за интересот на учениците
в) разговор во група, индивидуален разговор со учениците

г) разговор на ученици со лица со одредени занимања ( запознавање со природата на одредено занимање)
д) организирање на ликовни и литературни творби во училиштето
ѓ) изложба на повисоко ниво( регион и сл.)
е) медиумска култура
ж) посета на работни организации(директно запознавање со природата на занимањето)
з) разговор по објавен конкурс за мрежата на средни училишта
- критериум за избор
- услови за запишување
- потребни документи
-конкурсни рокови
ѕ) посета на средни училишта
3. Информирање на родителите
а) пленарна активност(родителска средба, контакт на родителите со лица со карактеристични занимања)
б) групна и индивидуална работа со родители
в) прашалник за родители ( информираноста на родителите и потребната помош од училиштето)
ПРВА ФАЗА
1. Активности со Ученичката заедница, дебата на тема Личноста како инегрална организација на особини и способности
2. Спроведување анкета со цел да се видат интересите на учениците од осмо одд.
3. Анализа на одговорите од анкетниот лист
4. Изложба во училиштето
5. Групна и индивидуална работа со ученици , родители и наставници
ВТОРА ФАЗА
1. Пленарна активност со ученици ( средба со личност со одредени занимања)
2. групна и индивидуална работа со ученици и родителиу

3. пленарна активност со родители( средба на родителите со лица со одредени занимања)
ТРЕТА ФАЗА
1.
2.
3.
4.

Посета на работни организации
Разгледување на конкурост за упис во средно училиште
разговор со пропфесори од средни училишта
посета на средни училишта од поблискиот регион

ПРЕВЕНЦИЈА ОД НАСИЛНО ОДНЕСУВАЊЕ
Вовед
Насилството врз децата е еден од најсериозните проблеми кои го загрозуваат нивниот развој, здравјето и
добросостојбата, основните права, достоинството и може да го доведата во прашање детскиот живот. Се случува насекаде, во
домот, во училиштата или во другите институции за детска грижа, на улиците. Голем дел од насилството на децата останува
скриено. Тие се плашат да го пријават заради стравот и поврзаноста со насилникот или насилствотот воопшто не го сметаат
за нешто погрешно или невообичаено, туку како оправдана и неопходна казна за своите постапки. Децата жртви на насилство
може да се чувствуваат виновни и да веруваат дека го заслужиле насилството. Низ историјата а и денес во различни култури
физичкото казнување биле и е еден од начините на дисциплинирање и воспитување на децата како во семејството така и во
училиштето.
Безбедноста на децата во училиштето претставува основна претпоставка за нивното чувство за припадност на
заедницата, како и за атмосферата на доверба и соработка.Одговорноста на возрасните за креирање на што е можно подобри
услови за безбедно растење и развој на децата се потврдува во Конвенцијара за правата на децата на Обединетеите нации.
Оттука и одговорноста на училишната зедница како целина, да покаже континуирана посветеност и јасна политика и
грижа за унапредување на состојбите низ која ќе се градат односите, паралелно со регулативите кон насилното однесување.

Појавата на насилничко однесување меѓу учениците во нашите училишта мора да добие приоритет во развивањето на
чувствителноста за проблемот меѓу сите членови не само на училишната заедница, туку и пошироко, како проблем кој
директно влијае врз детската слика за себе, врз чувството на сигурност, врз прифатеноста и конечно врз ризикот од нездрави
избори и однесување.
Досегашните искуства покажуваат дека во училиштата во Македонија проблемот со насилното однесување се игнорира
или решението најчесто се бара во ангажиарње на професионални агенции за обезбедување кои го ,,чуваат,, училиштето.
Бројот на инциденти и тепачки можеби се намалува на овој начин но сепак тоа е далеку од решавање на проблемот со
останатите видови насилно однесување. Во третирањето на проблемот важно е вклучувањето на сите членови од заедницата,
а особено на младите, во развојот и поставувањето на механизми за решавање на проблемот со насилството, преку
континуирано намалување на неговите димензии, откривање на причините и подобро справување со последиците. Знаењата
добиени со истражувањата на состојбите и нивното поврзување во акции осмислени и реализирани од децата заедно со
возрасните, можат да се употребат за развивање политика и ефективни интервенции за намалување на проблемот со
насилството во училиштата.
Од станата на Обединетите нации вршени се многу истражувања кои се преточени во Струдија за насилството кон
децата во светот.
Кај нас истражувањето спроведено во рамките на прокетот Училиште по мерка на детето(димензија Здравје,
безбедност и заштита) се однесува на законската рамка, односно политиката и процедурите за здравје, безбедност и
заштита во училиштата во Република Македонија.
Бирото за развој на образованието во соработка со Канцеларијата на УНИЦЕФ Скопје, и со експерти од невладиниот
сектор започнува со реализација на програмата Превенција од насилно однесување во основните училишта, која што ќе
ги опфати сите основни училишта во Републиката.

Цели на проектот:



Да се воспостави национална политика и препораки за дефинирање на насилството во училиштата;
Да се развијат протоколи и процедури за идентификација, третман и препраќање во други институции во случај на
насилство;



Да се подржат насравниците, училишните педагози и психолози во сите основно училишта во организирање на
специфични наставни и воннаставни активности за превенција и справување со насилството во училиште.
Дефиниција на насилството:

Според Светската здравствена организација насилство е секоја намерна употреба на физичка или психолошка
сила/моќ. Може да биде во форма на закана или пак да вклучува употреба на сила, насочена кон себе си, кон друго лице, или
кон некоја група или заедница. Завршува (или може да заврши) со физичка повреда, со смрт, со психичка штета, со
нарушувањз во развојот или со загуба.
Облици на насилство:






физичко
психичко
сексуално
Посебни видови кои се карактеристични за училишен контекст:
малтретирање
вандализам

Физичкото насилствое облик на однесување преку кое на други лица им се нанесува физичка болка или повреда.
Може да доведе до полесни и потешки повреди, но и до усмртување на жртвата (15% од девојчињата и 40% од момчињата
учествувале во тепачки – податоци од Студијата за оденсување поврзано со здравјето кај децата на училишна возраст).
Психичко насилствопретставува насилно однесување при кое се повредуваат чувствата и достоинството на жртвата
(заканување, навреди и исмевање, изнудување и принудување, замолчување, изолација...)
Последиците од психичкото насилство можат да бидат многу подолготрајни од оние на физичкото (губење самодоверба,
повлекување во себе, немање желба да одат на училиште, слаби оценки, главоболки, проблеми со варењето и други
здравствени нарушувања). Истражувањата во рамките на проектот Училиште по мерка на детето кажуваат дека 18% од
учениците често или многу често биле навредувани од врсниците со погрдни имиња.
Посебен вид психичко насилство е малтретирањето помеѓу учениците-булинг. Жртви на малтретирање се најчесто
ученици кои според некоја своја особина насилникот ги доживува како послаби од себе (помалите ученици, ученици со пречки
во развојот, ученици припадници на етничките малцинства, повлечените, срамежливите и сл....). Жртвите реагираат на два

начина: пасивно – се повлекуваат во себе и плачат, но не се спротивставуваат и реактивно – повремено избувнуваат во
агресија, најчесто кон другите помали деца.

Податоците од истражувањата кажуваат дека:
Деца кои понекогаш биле малтеретирани на училиште:



7% од девојчињата и 14% од момчињата на 11 и 13-годишна возраст;
5% девојчиња и 8% момчиња на 15-годишна возраст.
Деца кои понекогаш учествувале во малтеретирање:





7% од девојчињата е 13% од момчињата на 11-годишна возраст;
6% девојчиња и 21% момчиња на 13-годишна возраст;
7% од девојчињата и 20% од момчињата на 15-гоишна возраст.

Вандализмот е доста честа појава во училиштата. Вандалско однесување – кога злонамерно се оштетуваат предмети
или објекти во туѓа сопственост (кршење прозорци, опрема на тоалетите, клупите, столчињата, пишување по ѕидови, клупи или
друг мебел, дупчење гуми на возила, внесување вирус во компјутер...).
Сексуално насилство исто така е облик на насилство со кое се нанесуава физичка и психичка повреда на жртвата. Се
јавува како сексуално вознемирување (непшосакувани вербални и невербални пораки со сексуална конотација, непосакувани
сексуални допири, повреда на психичката интима на детето, порнографски материјал...); сексуално злоставување-силување;
сексуална експлоатација

ПРЕВЕНЦИЈА НА НАСИЛНОТО ОДНЕСУВАЊЕ ВО ООУ Гоце Делчев, Василево
(ПРОЕКТ – УЧИЛИШТЕ ПО МЕРКА НА ДЕТЕТО – димензија ЗДРАВЈЕ, БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА)

АКЦИОНЕН
Содржини на
работа и ативности

Средства, форми и
методи

Носители,
соработници и
одговорни

ПЛАН

Време на
реализација

Цели

Очекувани
резултати

наставници

1. Формирање тим
за подршка на
наставниците во
реализацијата на
програмата
Превенција на
насилното
однесување

-Работни состаноци;

Директор,

септември

-Родителски средби;

Стручни
соработници,

2020 година

2. Презентирање
на програмата
Превенција на
насилно
однесување во
училиштата пред
наставниците

-Седница на
Наставнички Совет

Стручни
соработници

3. Видови
насилства во
нашето училиште

Спроведување
анкета,

Тимот за
работа

-Стручни активи,
-Квалитативна и
квантитативна
анализа.

Извештаи, записници

Подршка на
наставниците во
реализација на
програмата

Услови за создавање
и негување политика
во училиштето за
подршка на
наставниците во
работата.

Запознавање на
наставниците со
програмата

Создавање услови за
прифаќање на
програмата во
училиштето

Утврдување на
состојбата со
насилното
однесување во
училиштето

Добивање сознанија
за насилното
однесување во
нашето училиште

Наставници,
Родители

септември
2020 година

Октомвриноември
2020 год.

5. Што знаеме за
насилството?

Работилница со
учениците

Дали постои
насилство во
нашето училиште?

6.Родителски
средби на тема
Заштита на
учениците од
насилство
7. Изработка на
ѕиден весник на
тема
Превенција од
насилство во
училиштето
8. Учество во
спортски
натпревари

тимот за работа

Ноември декември
2020 год.

Родителска средба

Тимот за
работа

Во текот на
учебната
година.

Изработки од
учениците
литературни и
ликовни работилници

Спортски натпревари

Претседател
Стручен актив
по македонски
јазик,

Претседател на
стручен актив
физичко и
здравствено
образование

Во текот на
второто
полугодие

Утврдување на
свесноста на
учениците за
присуството на
насилното
однесување во
училиштата.

Подигање свеста на
учениците за
проблемот дека
насилното
однесување не е
прифатлив начин на
однесување

Запознавање на
родителите со
облиците на
насилно
однесување во
училиштето

Подигање свеста кај
родителите дека
насилното
однесување не е
прифатлив начин на
однесување

Учење за
насилство и
последиците од
насилство преку

Правилен став кон
насилството

Ликовно и
литературно
изразување
Во текот на
второто
полугодие

Спортот важна
алатка за
намалување на
насилството

Намалување на
можноста за
насилство и давање
алатки на учениците
за спречување
насилство

9.Соработка со
Работни средби,
известувања
институции и
организации кои се
занимаваат со
проблемот
насилство

Тим за работа

Во текот на
второто
полугодие

Вклучување на
др.Инст. и
организации во
спречување на
насилството во
училиштето.

Стручна помош од
институциите

Членови на тимот: Снежана Трендафилова, Томчо Јанев, Лазар Христов, Тихомир Младенов, Маре Митрова, Јулијана
Малинова , Алма Хасанова, Аршимов Љатиф, Славка Ѓоргиева, Ване Трајков, претседател и потпретседател на Ученичката
заедница

План за следење и анакиза на состојбите со оценувањето:

1. Одржување на нагледни часови со примена на разновидни методи и инструменти на оценување;
2. Изработка на база на објективни прашања (тестови) по предмети и одделенија.

Цел 1. Одржување на нагледни часови со примена на разновидни методи и инструменти на оценување
Следење
Задачи
активности

Реализатори

Одржување на
нагледни
часови

Психолог
Наставници
директор

Следење на
примената на
инструменти
за оценување

Психолог
директор

Целна група

Ресурси

Стручен
актив –
предметна
настава

Дневни
планирања

Стручен
актив –
предметна
настава

Дневни
планирања

Инструмент
и

Повратна
информација

Протокол

Анализа на
одржаните
часови

Листи за
следење

Анализа
на Септемв
инструментит ри – мај
е

Училница

Инструменти за
оценување

Временс
ка
рамка

Критериуми
за успех
(индикатори)

Септемв
ри – мај

40% од наставниците да
одржат уште по еден
нагледен час
Секој наставник да достави
најмалки по 3 инструменти.

Цел 2. Изработка на база на објективни прашања (тестови) по предмети и одделенија.
Задачи
активности

Реализатори

Планирање на
начинот на
изрботка на
објективните
тестови

психолог

Изработка на
тестови во
рамките на
тимовите

Наставници

Спроведување на
тестовите

Наставници

Целна група

Наставници

Ресурси

Записници

Следење

Време

Критериуми

Инструменти

Повратна
информација

нска рамка

за успех

Планови

Извештаи

Септември
октомври,

Наставниц

записници

Ученици

Ученици

Настани
програми,
учебници,
стручни
материјали.

Презентација;
работни
листови

Хартија,
печатач, копир

Тестови

- Готови планови

Ноември,
Изработени
тестови

Анализи
тестовите

Изработени тестови

на Ноември
март,

– Успешно
спроведени тестови

ПРОГРАМА ЗА ПОСЕТА НА ЧАСОВИ
АКТИВНОСТ

Креирање политика
за поддршка на
планирањето за
посета на часови
-Следење на
реализацијата на
наставата преку
посета на часови

-Изготвување
извештаи од увид во
планирања на
наставниците и
посета на часови
Евалуација

НОСИТЕЛИ НА
АКТИВНОСТ
-Директор -Стручни
соработници Наставници

-Директор -Стручни
соработници

-Директор -Стручни
соработници

-Директор -Стручни
соработници Наставници

РЕСУРСИ

ИНСТРУМЕНТИ

ВРЕМЕНСКА РАМКА

ОЧЕКУВАНИ ЕФЕКТИ

-Анализа на
состојбата -Распоред
на часови -Стручни
материјали -Извештај
од посетени часови
- Годишни и тематски
планирања на
наставниците

-Прашалник за
наставниците

Септември

- Увид во
реализација на
наставата

-Инструмент за увид
во дневните
планирања на
наставниците

Во тек на годината

- Подобар квалитет
при реализација на
часовите

-Дневни подготовки
на наставниците

-Инструменти за
евалуација на часот

-Програми и
подготовки на
наставниците

-Прашалник за
наставниците Обработка на
податоците од увид
на часови-пополнети
инструменти

Во тек на годината

Јуни

-Користење
современи приоди
во наставата
- Зголемена
ефикасност на
наставата

ПРОГРАМА ЗА УВИД ВО ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА

АКТИВНОСТ

Креирање политика
за поддршка на
планирањето за увид
во педагошката
документација
Следење на
водењето на
педагошката
документација
Евалуација

НОСИТЕЛИ НА
АКТИВНОСТ

РЕСУРСИ

ИНСТРУМЕНТИ

ВРЕМЕНСКА РАМКА

ОЧЕКУВАНИ ЕФЕКТИ

-Директор -Стручни
соработници Комисија Наставници

-Анализа на
состојбата -Стручни
материјали

-Прашалник за
наставниците

Септември

-Увид во досегашната
состојба при водење
на педагошката
документација

-Директор -Стручни
соработници Комисија

-Одделенска книга Главна книга Евидентни листови Свидетелства Подготовки за час
-Професионално
досие на
наставниците Педагошки картон на
наставниците

Во тек на годината

- Континуирано
водење на
педагошката
документација

Следење на
водењето на
педагошката
документација

-Прашалник за
наставниците Инструменти за:
подготовка за час,
водење одделенска
книга...

Јуни

-Квалитет при
водење на
педагошката
документација

-Директор -Стручни
соработници Комисија

План за самоевалуација на училиштето
Цели

Спроведување на
самоевалуацијата за
работењето во
училиштето

Согледување на
слабите страни од
претходната
самоевалуација и
превземање на мерки за
надминување на
истите
Определување на
соодветни методи,
техники и
инструменти за
вршење на
самоевалуацијата
Согледување на
јаките и слабите
страни во работењето на
училиштето

Подобрување на
квалитетот на

Активности
Формирање
на тимови за
самоевалуацијата за секое од
подрачјата –
потребни промени
на
веќепостоечките
Изготвување
на нови
програми,акциони
планови,интерни
акти и др. мерки
за надминување
на
слабите страни
Користење на
соодветни
методи, техники и
инструменти
за вршење на
самоевалуација-та

Временска
рамка
Август-септември
2020

-тековно

Октомври 2021

Носител
Наставнички
Совет

Координаторит е
на тимот и
-тимот за
самоевалуациј а

Координаторит е
на тимот и
-тимот за
самоевалуациј а

Анализа на
податоците и
документацијат
а од
спроведената
самоевалуација

Мај 2021

Координаторит е
на тимот и
-тимот за
самоевалуациј а

Разгледување
на
нацрт

Јуни 2021

-наставници

Очекувани
резултати
Успешно
спроведена
самоевалуација

Надминување
слабите
страни
подобрување
квалитетот на
наставата

на
–
на

Добивање на
валидни
показатели за работењето
на училиштето

Донесени предлог мерки
за
подобрување на на
квалитетот
на
наставата и
изработка
на
развоен план
-Дополнување на
извештајот со мислења

работењето во
училиштето

извештајот за
самоевалуацијат
а на
Наставнички
Совет, Совет на
Родители,
Ученичка заесница
и Училишен одбор

-претставници
од редот на
родители и
локалната
заедница
ученици

и
предлози од
наставниците,
родителите и
учениците

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ
Задачи:
- изготвување на ефикасен план за едукација и заштита на учениците во случај на елементарни непогоди
- обука на учениците и вработените за ефикасна постапка во време на елементарна незгода
- обука за навремено и организираноукажување на прва медицинска помош и евакуација на повредените
Планирана

Цели

Реализатор

активност

Време на
реализација

Методи и
постапки
зареализација

Очекувани ефекти

Донесување и
усвојување на
програма за
актитвностите
на тимот за
планирање

Изготвување на
квалитетна
програма за
работа

Тим за
планирање
септември

септември

Разговор и
дискусија

Успешна реализација на
програмата и размена на
искуства

Тестирање на
знак ѕвоно,
потсетување

Оспособување
на учениците за
препознавање

Тим за
планирање

октомври

демонстрација

Препознавање на знак и
браза реакција во случај на

на учениците

на знаците за
опасност

елементарни непогоди

Предавање на
вработените
за
активностите
на тимовитe

Едукација на
тимовите за
задолженијата
во случај на
незгода

Тим за
планирање

ноември

Вежбовна
активност на
тимот за прва
медицинска
помошпредметна

Оспособување
на тимот за
снаоѓање во
вонредна

Тим за прва
медицинска
помош

декември

демонстација

Правилна и браза реакција на
тимот за прва помош во
сличај на елементарна
незгода

Разговор
дискусија

Правилно и навремено
реагирање во случај на
незгода

ситуација
Вежбовна
активност на
тимот за прва
медицинска
помошодделенска

Оспособување
на тимот за
снаоѓање во
вонредна
ситуација

Тим за прва
медицинска
помош

февруари

демонстација

Правилна и браза реакција на
тимот за прва помош во
сличај на елементарна
незгода

Вежбовна
активност и
евакуацијапрва смена

Оспособување
на тимот за
навремено
напуштање на
училишната
зграда

Тим за
планирање,
вработени и
ученици

март

Демонстрација

Навремено напуштање на
училишната зграда

Практични
вежби

Вежбовна
активност и
евакуацијавтора смена

Оспособување
на тимот за
навремено
напуштање на
училишната
зграда

Тим за
планирање,
вработени и
ученици

април

Евалуација на
спроведените
активности

Согледување
на пропустите
во
реализираните
активности

Тим за
планирање

мај

Демонстрација
Практични
вежби

разговор

Навремено напуштање на
училишната зграда

Надминување на
недостатоците во и
пропустите во иднина

ЧЛЕНОВИ ЗА ЕКО – ОДБОР
Стојан Тимов-директор
1. Зоран Атанасов-предметен наставник
2. Зојка Јанушева –одделенски наставник
3. Герасим Митев-предметен наставник
4. Кате Василева-одд.наставник
5. Бранка Трајкова-технички персонал
6. Ване Трајков-претставник од медиум (ТВ Вис)
7. Спасо Ѓоргиев –претставник од бизнис секторот
8. Павлинка Николова –претставник од ЛС

Во рамките на делот за интеграција на еколошката едукација е и програмата за одржување на зградата и здрава средина во
училиштето како и уреден еколопки двор соконкретни активности по наставни предмети

ПРОГРАМА „ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ“
ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАЊЕ ВО НАСТАВАТА
ЕКО-СТАНДАРД: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО
Полиса: Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење.
Цел: Обезбедување на здрави услови за учење и работење во училиштето.
Точка на акција
2. чистење на ходниците (по секоја смена),
канцеларии, училиници и фискултурни сали (
соблекувални, санитарни јазли и сл.) со
различни крпи

Предмет
Етика во религиите, македонски јаз.
германски, биологија, животни вештини

Време на реализација
Во текот на учебната година

5.Разубавување на ходниците,
канцеларииите и училницитесоцвеќиња.

Етика во религиите, информатика,
музичко образование, географија,
ликовно образование германски,
биологија, француски јаз.
Етика во религиите, англиски јаз.
животни вештини,информатика,
Природни науки и техника, географија
ликовно образование германски,
математика, биологија, ТО
Информатика, физичко и здравствено
воспитување

Во текот на учебната година

Географија, животни вештини

Во текот на учебната година

6. Истакнување на упатства за одржување на
зграда и здрава средина во училиштето и
градинката во сите простории.
7.Назначување на одговорни лица согласно
бројот напаралелки и смени во училиштето,
односно бројот на групи за спроведување на
горенаведените точки на акција
8. Формирање на еко- патроли( група на
ученици)вклучени во реализација на точките
на акција кои ќе го следат , надгледуваат и
контролираат процесот на имплементација
на овие активности

Во текот на учебната година

Во текот на учебната година

ЕКО-СТАНДАРД: УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР
Полиса: Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на животната средина.
Цел: Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на кој максимално ќе користи за потребите на
сите кои престојуваат во училиштето.
Точка на акција
1. Отстранување на непотребни и
нефункционални предмети и растенија од
дворот( исушени цвеќиња и дрва, скшени клупи,
корпи и сл.)

2.Садење на дрвја на секои 5 м²

5. Оградување на дворот со жива ограда .

9. Редовно чистење на дворот

15. Формирање на еко- патроли( група на
ученици)вклучени во реализација на точките на
акција кои ќе го следат , надгледуваат и
контролираат процесот на имплементација на
овие активности

Предмет
Етика во религиите музичко
образование англиски јаз.,
македонски јаз., информатика,
Природни науки и техника, ликовно
образование германски, француски
јаз. физичко и здравствено
воспитување
Етика во религиите, македонски јаз.
музичко образование, Природни
науки и техника, географија ликовно
образование, математика, биологија
животни вештини,
информатика музичко образование,
географија ликовно образование,
германски, биолог животни вештини
ија,
Етика во рели Природни науки и
техника, гиите, музичко образование,
германски, биологија, физичко и
здравствено воспитување, животни
вештини
Етика во религиите, физичко и
здравствено воспитување, животни
вештини

Време на реализација
Во текот на учебната година

Во текот на учебната година

Во текот на учебната година

Во текот на учебната година

Во текот на учебната година

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА
датум

значење на денот

16-септември

Светски ден за заштита на озонската
обвивка

22-септември

Меѓународен ден без автомобили

активности
-подготовка на презентации
-организирање на велосипедска
екскурзија во населеното место

Меѓународен ден за намалување на
уништувањето на природата

15-октомври

Меѓународен ден на пешаците

16-октомври

Меѓународен ден на храната

5-март

Светски ден за заштеда на енергија

-подготовка на активност на оваа тема од
професорите по физика, флаери од екоклуб

22-март

Светски ден за заштеда на водите

-едукативно читање изработка на флаери
од членовите на еко-клуб

7-април

Светски ден на здравјето

-подготовка на презентации

22-април

Светски ден на планетата

-подготовка на презентации

15-мај

Светски ден за заштита на климата

-подготовка на презентации

мај

8-октомври

31-мај

ју
ни

апри
л

март

октомври

септември

месец

5-јуни

Светски ден против пушењето
Светски ден за заштита на животната

-акција за собирање на отпадоци во
училиштето и училишниот двор
-пешачење во блиската околина
-едукативно читање за здрава храна на
класните часови

-подготовка на презентации, низ
училиштето ознаки за забрането пушење
-подготовка на презентации

средина
Наставник:
Томе Китановски

ПРАВИЛНИК ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ ВО ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВАСИЛЕВО

Општи одредби
Член 1
Со овој Правилник се утврдува начинот на однесување на учениците и вработените во ООУ Гоце Делчев Василево.
Член2
Овој Правилник се однесува на сите за време на нивниот престој во училиштето.
Член3
Со одредбите од овој Правилник, одделенските раководители се должни да ги запознаат учениците и нивните родители.
Еден пример од овој Правилник се истакнува на видно место кај влезната врата.

Престој во просториите на училиштето
Член4
Учениците, наставниците и другите вработени во ООУ Гоце Делчев Василево можат да престојуваат во училиштето само
во текот на работното време на училиштето.

Член 5

Во просториите на училиштето е забрането:
-пишување по ѕидовите и по инвентарот на училиштето
-фрлање на отпадоци надвор од предвидените места за тоа
-внесување алкохол
-внесување на средства, опреми, уреди кои можат да предизвикаат пожар -igrawe igri na sreka i site vidovi kocka
-пушење
-учениците без дозвола не можат да донесат други лица
-забрането е внесување на животни во училиштето

Член 6
Должности на учениците, наставниците, вработените да се грижат за училишниот имот и опрема според начелото добар
господар.
Член 7
Средствата кои се ставени на располагање вработените треба рационално да ги користат. Секој воочен дефект на
инсталацијата, водоводот вработените и учениците должни се да го пријават на дежурниот наставник.

Член 8
Вработените и учениците се должни културно да се однесуваат кон родителите и другите лица што доаѓаат во
училиштето. Наставниците и другите вработени во училиштето треба да доаѓаат пристојно облечени.

Член 9
По завршување на работното време, вработените се должни уредно да ги средат работните материјали, да ги затворат
прозорците, исклучат електричните апарати и да ги заклучат работните простории.

Работно време
Член 10
Работното време на ООУ Гоце Делчев Василево е од

до

Член 11
Вработените се должни да доаѓаат и заминуваат од работа според распоредот на работното време. Начинот на
евиденција на редовноста на вработените го одредува директорот на училиштето.

Член12
Распоредот на работното време и времето за прием на родители се истакнува на влезната врата на училиштето.

Член13
Родителите можат да разговараат со наставниците во деновите за прием на родители или во деновите кои ќе ги определи
одделенскиот односно предметниот наставник.

Член14
Изнесувањето на материјали од училиштето само со одобрение на директорот.

Ученици
Член15

Учениците можат да престојуваат во училиштето за време кое е одредено за настава и останатите видови воннаставни
активности. Ученикот е должен да доаѓа во училиштето најдоцна 10 минути пред почетокот на наставата.

Член16
Ученикот е должен:
-

културно да се однесува додека престојува во училиштето и училишниот двор
да ги одржува просториите во училиштето
доаѓа уреден на училиште
училишниот прибор и личните работи да ги остави на место одредено за тоа
тивко да влезе во училницата најмалку 5 минути пред почетокот на наставата да се подготви за работа
во случај на доцнење да се јави кај дежурниот наставник
со почит да се однесува кон наставниците и другите вработени во училиштето
Член17

На даден знак за почетокот на наставата учениците мора да бидат на своите места и да го подготват приборот за работа.
Секој ученик има свое место за работа, кое може да го промени само со дозвола на одделенскиот раководител. Во
кабинетот учениците влегуваат заедно со предметниот наставник.

Член18
Учениците кои задоцниле треба тивко да влезат во училницата и да се извинат на наставникот

Член19
Во текот на наставата учениците не смеат да разговараат меѓу себе, шепотат, се довикуваат или пак да се шетаат низ
училницата. Ученикот кој сака нешто да праша или каже треба својата намера да ја покаже со кревање рака.

Член20
Наставникот не смее за време на наставата да го праќа ученикот надвор од просториите на училиштето или да го казнува
со оддалечување од училницата.

Член21
За време на наставата ученикот не смее да користи мобилен телефон, вокмен и слични апарати.

Член22
Учениците без дозвола не смеат да влезат во наставната канцеларија, ако им треба наставникот со него можат да
разговараат во холот на училиштето или во посебна просторија одредена за таа намена.

Член23
Учениците имаат право на голем одмор и мал одмор меѓу наставните часови и тоа голем одмор од 20 минути помеѓу
втори и трети час, 10 минутен одмор помеѓу четврти и петти час, а помеѓу останатите часови одморот е 5 минути. За
време на малиот одмор учениците не смеат да ја напуштат зградата, а за време на големиот одмор можат да бидат во
околината на училишната зграда.

Член24
При излегување од училишната зграда по завршувањето на часовите учениците се должни со себе да ги понесат своите
лични работи.
Член25
Во одделението неделно се определуваат два дежурни ученици кои треба:

-да доаѓаат 15 минути пред почетокот на наставата, да ја прегледаат училницата и ако забележат неправилности или
оштетувања да го известат дежурниот наставник.
-ја подготвуваат училницата за настава и по потреба да донесат наставни средства и помагала.
- го известуваат наставникот за отсутноста на учениците
-го известуваат дежурниот наставник за отсутноста на предметен наставник
-Известуваат за најдените предмети во училницата
-по завршување на часовите последни ја напуштаат училницата со претходна проверка на истата, оштетувања на
ѕидовите, клупите, столовите и останатиот инвентар во училницата и го известат дежурниот наставник.

Член26
За време на одморот еден од дежурните ученици мора да биде присутен во училницата. Секој ученик кој не се придржува
на редот во училницата, дежурниот ученик е должен да го пријави на дежурниот наставник.

Член27
Дежурните ученици ги одредува одделенскиот раководител на паралелката по азбучен ред.

Член28
Книгите кои се земени од училишната библиотека, ученикот е должен да ги врати навремено и неоштетени.

Член29
Учениците се одговорни за штетата која ќе ја направат во училишната зграда и во дворот на училиштето.

Дежурства

Член30
За време на работа на училиштето дежураат наставници и технички персонал. Распоредот и обврските на дежурните
наставници ги одредува Наставнички совет и истиот се огласува на огласна табла.
Член31
Местото и траењето на дежурствата ги одредува директорот на училиштето.
Член 32
Работникот кој постапува спротивно од одредбите на овој Правилник одговорен за тешка повреда на работните обврски.
Ученикот кој постапува спротивно на одредбите на овој Правилник е одговорен според општите акти на училиштето.
Член 33
Правилникот влегува во сила со објавувањето на огласната табла на училиштето.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ
Тема/Наслов
Носител
Создавање безбедна
и стимулативна
средина за учење

Активности и форми за
професионален развој

Изработка на проекти и ,
реализирање
работилници,спроведува
ње акциско истражување,

Очекувани исходи

Меѓусебна
толеранција помеѓу
учениците,
разрешување на
конфликти и
недискриминација

Дополнителна
помош и поддршка
во образованиетосо
ученици со ПОП, со
потешкотии во
учењето

Индивидуален
пристап,колаборативна
форма на работа,
соработка со стручни
активикосултации,
заедничко учење

Методи на работа со
ученици со посебни
потреби,

Работа со надарени
и талентирани
ученици

Обуки , индивидуално и
групно, проучување
стручни извори , стручен
актив, консултации,
заедничко учење,
работилници

Подобрување на
компетенциитена
наставниците за
работа и пиддршка
на надареноста

Вид на
професионал
ен развој

Интерен во
училиштето

Потребни
ресурси

Стручна
литература,
Предавачи,

Учесници
(име и
презиме)

Раководител
и на
паралелка

Улога на
учесниците

Реализација

Предавачи
и учесници

Ноемвријуни

материјали
Екстерен/
интерен во
училиштето

работа и активности
со ученици со
посебни потреби
Екстерен/
интерен во
училиштето

Наставни
програми,презе
нтации со
практични

Прирачници,
стручна
литература
презентации

Претседатели
на стручни
активи

учесници
октомври

учесници
Наставници
одделенска и
предметна
настава

Ноември-мај

Сумативно
оценување

Обуки , семинари и
заедничко учење и
работилници

Примена на нови
методи и техники во
наставата

Индивидуално и групно
проучување на стручна
литература,
колаборативно учење,
консултации,заедничко
учење, работилници

Примена на
стандарди за
оценување на
учениците

Индивидуално и групно
проучување на стручна
литература,
колаборативно учење,
консултации,заедничко
учење, работилници

Адаптација на
наставните програми
по математика со
примена на
соодветни техники

Интерен во
училиштето

Табеларни
прегледи ,
писменипимери
за начин на
оценување,
стручна
литература

Екстере/

Прирачници ,
стандардизиран
а стручна
литература

Практична примена
на современи
техники и методи во
наставата

интерен во
училиштето

Усовршување на
методи и техники на
работа преку
практична примена

Екстере/
интерен во
училиштето

Прирачници,
стручна
литература

Претседатели
на стручни
активи

Наставници
приправници
и со помало
работно
искуство
Стручните
активи од
одделенска и
предметна
настава

Предавачи
и учесници

учесници

Ноемвримај

Ноември-мај

Ноември-мај
учесници

Планирање и
реализација врз
основа на рефлексија
на сопствената
работа и
приспособување на
развојните
карактристики и
стилови и стратегии
на учење на
учениците

Обуки, работилници,
аналитичко-истражувачка
работа , вежби за
саморефлексија во
согласност со
индивидуалните
способности на учениците
во поглед на развојниот
период и индивидуалните
можности

Наставниците да се
оспособот за
рефлексија на
сопствената работа и
правилна пимена на
стиловите и
стратегиите на учење
на учениците

Екстере/
интерен во
училиштето

Прирачници,
стручна
литература,
презентации,ин
струменти на
оценување

Наставници од учесници
одделенска и
предметна
настава

ПРОГРАМА ЗА СОРАБОТКА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ СО РОДИТЕЛИТЕ/СТАРАТЕЛИТЕ
Ред.
Бр.
1.

2.
3.
4.

ПРОГРАМСКА СОДРЖИНА

Активности

Промовирање и поддржување во вклучувањето на родителите во поедини облици на
работа во Училиштето (настава, секции, предавања, разни проекти...) како и
партиципација во сите сегменти во животот на Училиштето
Вклучување на родителите во работата со децата со тешкотии во учењето, проблеми во
однесувањето, проблеми во развојот
Педагошко- психолошко образование на родителите
Едукација на родителите за пружење помош на децата и поттикнување и насочување на

Родителите во улога на
наставници
Во инклузивен тим
работилници
Дебати ,работилници

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

нивниот професионален развој.
Запознавање на родителите со Конвенцијата за правата на детето, со неопходноста за
почитување на истите и преземање акции за остварување на детските права
Поддршка и помош на родителите во осмислувањето на користењето на слободното
време.
Инструктивно- советодавна работа со родителите на даровитите деца.

Работилници,
Советодавна работа
Посочување
стручна
литература
Стручни предавања
Активно учество на сите
субјекти

Едукација на родителите за возрасните и карактеристиките на учениците
Давање поддршка и помош во работата на Советот на родителите и Училишниот одбор ,
но не само како формални тела туку и органите кои се отворени за одлучување и
делување, за остварување на правата , но и за преземање одговорности
Поддршка на родителите во учеството на различни проекти организирани од стручни и Учество на родителите
невладини организации кои се реализираат во Училиштето
Присуство на советување
Советување со родители чии деца покажуваат послаб успех, нередовно посетуват
и активно учество
настава

ПРОГРАМА ЗА СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА И ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА

Цели

Активно вклучување на
родителите во подрачјата
на воспитно-образовната
дејност, според нивната
стручност, можности и

Содржини и активности

Реализатори

-Соработка со семејството

Директор,

1. Информирање на родителите и помош во
воспитувањето на нивните деца

Наставници,

-индивидуални контакти

Стручна служба,
Совет на

Време на
реализација

Континуирано
во текот на
учебната
година

интереси (афинитети), што
може да влијае на
подобрување на квалитетот
на воспитно-образовната
работа

-родителски состаноци

родители

2. Соработка преку која родителите поинтензивно ќе
се вклучат во сите подрачја на работата на училиштето
-вклучување во наставата
-воннаставни активности
-соработка со лок.средина
-грижа за здравјето на учениците
3. Подигање и развивање на педагошката култура на
родителите преку:
-организирање на дебати, семинари, работилници.

-Училиштето да ја
осовремени и актуелизира
својата воспитно-образовна
дејност
-Оспособување и
формирање кај учениците
навики да ги посетуваат и
користат културните
установи во секојдневниот
живот

-Соработка на училиштето со воспитно-образовни
установи, институции и организации од областа на
културата, стопанството и други организации
-соработка со воспитно-образовни установи, градинки,
основни и средни училишта, библиотеки, игротеки и сл.
-културни установи: кина, театри, домови на култура,
музеи, изложби
-стопански организации, фабрики, други организации
- Црвен крст, еколошки друштва, Сојуз за грижи и
воспитување

-Подигање на културнообразовното ниво на

- Организирање разновидни општествени,
културни, образовни активности со локалното
население:

Наставници и
ученици од
секции

Континуирано

населението

-прослави на празници, јубилеи, изложби

Ученици

-Презентирање на
резултатите и постигањата
на учениците од
слободните ученички
активности

-одржување и негување традиции и обичаи од
народното творештво

Наставници

Континуирано

Родители

-прибирање и средување разновидни предмети од
етнографско потекло и организирање изложби од
истите
-работни и солидарни акции

Афирмирање на
училиштето како културен и
образовен центар

-Информирање на пошироката јавност за работата и
резултатите што ги постигнува училиштето во:

-наставата-успех на учениците
-воннаставните активности

Ученици

Континуирано

Наставници

-реализација на проектите

ПРОГРАМА ЗА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
Здравствената заштита е дел од воспитно-образовната работа на училиштето и се однесува на развивање на
здравствена култура на учениците и чување на сопственото здравје и околината.Се реализира преку содржини за
здравствено-рекреативно образование, низ адекватни содржини во процесот на наставата,со организирана исхрана,
превентивна мерка за осигурување на учениците. Здравствената заштита во нашето училиште оваа учебна година ќе
се остварува преку следниве содржини и активности:
1.Лекарска превентива– се организира во соработка со здравстевен дом (вакцинирања, систематски и
стоматолошки прегледи)

2.Наставата–содржините за здравствено образование во одделенска настава ќе се реализираат на часовите по
запознавање на околината, по природа и природни науки и техника, а во предметна настава на часовите по
биологија.Ситеученици ќе бидат опфатени на часовите по физичко и здравствено образование и на

одделенскиот

час.Одделенските раководители во соработка со стручната служба на училиштето, исто така ќе обработуваат содржини
кои кај учениците ќе развиваат самопочит, самодоверба и ќе ги учат на животни вештини.
3.Излети,екскурзии и настава во природа–се организираат според планирањата во програмите, а со цел да се
обработат наставните содржини и да се запознаат предели од блиската околина и од татковината.

Цели

Содржина на активносрти

Реализатор

Времеза
реализација

1. Креирањена
Безбеднаи здрава
животна средина за
децата

Ресурси
-Достапна

-Избор на комисии по
одделни точки на активностизаписничар
-Избирање и изготвување
на точки на акција
-Осигурување на учениците

Наставниц
и, ученици,
психолог

Септември,
октомври

литература
-Интернет
материјали
-Осигурителна
компанија

Очекуваниефекти
-Изготвенап рограма
за работа
-Формирани комисии

2.Вклучување на младите
–учениците во процесите
поврзани со животната
средина и здравјето во
училиштето и општината

-Лекарски прегледи

Наставници,

-Предавања

психолог,

ноември,
декември,
јануари

-Здравствен дом,
-Трибина:

-Стручни предавања на лекари лекари

3.Континуирано следење н -Систематски прегледи
аздравјето и грижа за
наученицитеод IдоIXодд.
правилен раст и развиток
-Календар
на учениците
зазадолжителнивакцини
научениците
-Соработка со стоматолошка
ординација

- Флаери

Подигање на
свесноста за
здравјето на
учениците во
училиштето

-Формирани навики за
редовн аконтрола и
грижа за здравјето,
личнаи колективна
хигиена

Ученици,

Февруари,

наставници,

март,

-реферати,,

психолог,

во текот на
учебната
година

-календар
завакцинација
научениците

лекари

,

-Свесност за
здравјето и на забите

4.Исхраната како
позитивен дел од
современиот начин на
живеење

-Предавањаод стручно лице

Ученици,

наставници,
Одбележувањенамеѓународни
психолог,,
от ден на здравјето „7миАприл“
лекар,
-Вклучување на учениците во родители
изработка на цртежи на
тема:„Здрава исхрана“

Април

-Предавања,
-совети,
-организирана
исхрана

-Стекнати знаења и
навики за користење
на здравата храна во
секојдневниот живот
-Информираност за
Меѓународниот ден
наздравјето и
неговото значење

4.Спортски натпревари и игри–се организираат во текот на школската година помеѓу учениците по одделенија или
меѓу смени, кои овозможуваат дружење, активени здрав начин на живот, запознавање со правилата на однесување на
спортски натпревари во улога на натпреварувачи или набљудува

ПРОГРАМА ЗА ЈАВНА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ
Планирана
активност

Цели

Свечена приредба
по повод првиот
училишен ден и
прием на
првачиња

Свечен и
срдечен прием
на првачиња и
развој на
чувство за почит
кон нивниот
втор дом

Свечена приредба
по повод Детската
недела

Свечен и
срдечен прием
на првачиња во
Детската
организација

Новогодишен
хепенинг

Промовирање
на рачно
изработените
новогодишни
украси

Новогодишна
претстава

Одбележување
на
новогодишните

Реализатор

За кого или
пред кого е
реализирана

Очекувани
ефекти

септември

Одговорни
наставници и
ученици(одделенска
настава)

За првачињатапред
родителите,
наставниците и
останатите
ученици и
наставници

Чувство на
позитивна
училишна клима
и топло
добродојде за
првачињата

октомври

Одговорни
наставници и
ученици(одделенска
настава)

За првачињатапред
родителите,
наставниците и
останатите
ученици и
наставници

Чувство на
позитивна
училишна клима
и топло
добродојде за
првачињата

Одговорни
наставници и
ученици(
одделенска и
предметна настава)

За родителите
наставниците
учениците

Позитивно
новогодишно
расположение

Одговорни
наставници и

За учениците
од предметна
настава,

Време на
реализација

декември

декември

Локалната
самоуправа
Игра дружење,
позитивно
новогодишно

празници

ученици

наставниците

расположение

(предметна
настава)
Свечено
одбележување
денот на жената 8
Март

Развивање
љубов и почит
кон жената

март

Одговорни
наставници

Родители,
наставници

Учениците ја
негуваат
љубовта и
почитта кон
понежниот пол

Одбележување на
денот на шегата

Шега смеа,
дружба и избор
на најдобри
маски

април

Одд.раководители

За ученици,
наставници,
локалното
население

Развивање на
креативност и
фантазија,
заедничко
пријателство,
смеа и шега

Велигденски
хепенинг

Промовирање
на рачно
изработени
велигденски
украси на
учениците

април

За родители,
наставници и
ученици

Позитивно
велигденско
расположение и
дружба

Свечено
одбележување на
патрониот празник
на училиштето

Истакнување на
севкупната
воспитно –
образовна

мај

За ученици,
наставници,
локалното
население

Афирмација на
училиштето

1 Април

родители

Одд.раководители
(одделенскапредметна)

Одговорни
наставници,ученици

работа на
училиштето

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПОДМЛАДОКОТ НА ЦРВЕН КРСТ
Основната организација на подмладокот на Црвениот крст во основните училишта придонесува за:
Создавање, развивање и негување на хигенски навики кај учениците, придонесување на нивото на здраствена култура;
Развивање на чуства за хуманизам, солидарност, сочуство толеранција и почитување;
СОДРЖИНИ

ЦЕЛИ

МЕСЕЦ НА РЕАЛИЗАЦИЈА

НОСИТЕЛИ НА АКТИВНОСТА

Избирање на раководен одбор
на ПЦК на училиштето

Да се запознаат членовите на
одборот со правата и
обврските
Развивање на чувство за
хуманост, солидарност
Развивање на љубов кон
приридата

IX

Одговорен наставник на ПЦК

IX

Членови на ПЦК

x

Раководител на ПЦК

Зголемување на здраствената
култура
Создавање, развивање и
негување на хигенски навики
кај учениците
Развивање на хигенски навики
кај учениците

XII

Членови на ЦК

I

Одделенски одбор

II

Одделенски одбор

Развивање на толеранција и
солидарност

V

Одд. Одбор Членови на
Црвениот крст на Р.М.

Запознавање со позначајните

V

Одд. одборЧленови на

Снабдување на одредени
ученици со училишен прибор
Акција за чистење и грижа за
зеленилото во училишниот
двор
Запознавање со СИДА и
сексуално преносливи болести
Прогласување на најуредена
училница
Хигената во ходниците, ВЦ
(позитивни и негатативни
забелешки)
Спроведување хуманитарна
акција
Одбележување на Светскиот

ден на Црвениот крст-8-мај
Извештај за работата во
тековната година и
изготвување програма за
работа во идната учебната
година

манифестации на Црвениот
крст
Учениците да се запознаат се
запознаат со работата на
Подмладокот во минатата
година и да се запознаат со
програмата за работа во оваа
година

Црвениот крст на Р.М.
VI

Одговорен наставник на ПЦК

Одговорен наставник : Митко Митев

Програма за антикорупциска едукација
Демократијата и нејзиното приближување кон граѓаните е од суштествено значење за учениците , а какво
општество ќе градиме образование поседуваме е во зависност од тоа какво образование поседуваме.Низ
процесот на образование учениците треба да ги осознаат и почитуваат принципите мна развиеното демократско
општество, односно да развијат вештини за функционирање во демократското опкружување.
Борбата против корупцијата е едно од подрачјата кое е недоволно развиено, учениците не се доволно
информирани , или пак нивните знаења се нецелосни.Исто така , малку се знае за заштитата од корупцијата . Овој
податок е присутен скоро на сите нивоа на нејзината вклученост во општеството, и од страна на оние што ја нудат
и од страна на оние што ја примаат.
Во текот на својот живот , граѓаните и институциите на макро ниво ,како и родителите и учениците на микро ниво,
најчесто несвесно ја применуваат корупцијата при најобичните секојдневни активности , како дел од
традиционалното однесување, неразмислувајќи за истата како појава , а уште помалку за борбата против неа.

Голем дел од луѓето, сметајќи дека одредени постапки се дел од љубезноста и учтивоста , несвесно стануваат
дел од корупцијата.Постојат и луѓе кои свесно стануваат дел од овој процес , односно давачи или примачи на
корупција, изразувајќи благодарност, или одбирајќи начин за полесно остварување на одредена цел. Кај некои од
нив таа станува дел од секојдневниот живот и работа и на неа гледаат како на нешто вообичаенои
нормално.Имајќи ги во предвид овие категории граѓани , сметаме дека треба да постојат и субјекти и механизми
коиќе им предочат на другите.
Гледајќи ги наставните програми во основното образование можеме да заклучиме дека поимот
антикорупција и активности за истата се спомнуваат во програмата за образование за животни вештини,
граѓанско образование, етика, македонски јазик...
Исто така мора да напоменеме дека активностите поврзани со корупцијата и антикорупцијата може да се
одвиваат преку работилници за наставниците и учениците , акои можат да бидат дел од воннаставните
училишни активности

Програмата за антикорупциска едукација на учениците во училиштето ќе опфати:
- предавања за запознавање на учениците со поимите, можностите за
заштита и превентивно делување кон корупциските активности
- работилница за антикорупциска едукација
-прашалници за учениците и родителите
-натпревар за учениците најдобра творба повтзана со антикорупциска едукација
-антикорупциска едукација на наставниците

Цели на програмата:
да се запознае со поимите корупција, антикорупција, интегритет и етичност;

да се запознае што значи „одолевање на социјален притисок“;
 да знае за облиците во кои може да се појави корупцијата и начинот на спречување и заштита од истата;
да ги препознава механизмите за спречување на корупцијата;
да го сфати штетното влијание на корупцијата во општеството;
 да анализира како и каде може да се појави корупцијата и на кој начин може да се спречи истата;
 да се стави во ситуација, во која ќе има активна улога, преку која ќе разбере за антикорупцијата и за потребата
од антикорупциска едукација и
Поими
Корупција, антикорупција, интегритет, етичност, социјален притисок, механизми за спречување на корупцијата,
Државна комисија за спречување на корупција, пари, подароци, облека, храна, услуги.
Конкретни цели и активности :
Содржина

Цели

Вид на активност

Активности

Предзнања за корупција и
антикорупција

Да се согледат
предзнаењата на
учениците

Прашалник за учениците

Пополнување на
прашалникот

Причини и последици од
корупција

Да го сфатат штетното
влијание на корупцијата во

работилница

Говорна активност,
дискусија, кусо предавање

општеството
Стекнување основни
знаења за корупција и
антикорупција

Да се запознаат со
начините на спречување и
заштита од корупција
Улогата на Државната
комисија
Да ги препознаат
механизмите за
спречување на корупција

Предавање и вежби

Презентација ,дискусија,
крстозбор

работилница

Говорна активност,
дискусија, кусо предавање

Активна борба против
корупцијата-постери

Анализа на реални
ситуции во секојдневниот
живот

работилница

Говорна активност,
дискусија, кусо предавање

Утврдување на знаењата
за корупција и
антикорупција

Да се утврдат знаењата на
учениците

Прашалник за учениците

Пополнување на
прашалникот

Активна борба против
корупцијата

Програма за Следење и евалуација на годишната програма за работа на училиштето

Планирана
програмска активност

Време на реализација

Реализатор

Методи и постапки

Очекувани исходи и
ефекти

Сите видови
планирања на
наставниците

Септември

Стручна служба и
наставници ,директор

Презентација;
дискусија; договор

Квалитетни и
сеопфатни планирања

анализа

Реализација на
наставата и сите
видови воннаставни
активности

Октомври -мај

Анализа и процена на
објективноста на
оценувањето

Ноември

Реализирање на
проекти во училиштето

Февруари

Директорот на
училиштето

Следење на
активностите

Реализирани
активности од
проектите

Грижа за здравјето на
учениците

Март

Стручна служба

Презентација; дискусија

Емоционално и физички
здрави ученици

Училишна клима

Мај

Одговорни на одделенски
совети

Презентација; дискусија

Позитивна клима во
училиштето

Професионален и
кариерен развој на
наставниците и стручните
соработници

Во текот на учебната
година

Тим за професионаен
развој, наставници
стручна служба, директор

Наставничко портфолио,

Повисоки компетенции на
наставниците и стручните
соработници

Соработка со родителите

Во текот на учебната
година

Стручна служба,
директор,
одд.раководители

Родителски средби ,
советувања

Интензивирање на
соработката со
родителите

Промоција на основното
училиште во локалната
средина и пошироко

Во текот на учебната
година

Наставници, стручна
служба, директор

Реализирани
манифестации

Поголема промоција на
училиштето

.

Одговорни наставници

Презентација;
разговорработилница;
дискусија

Целосна реализација
на воспитнообразовниот процес

Посета на час,
Одговорни наставници

Презентација;
дискусија,

Објективно оценување

Анализа,истражување

разговор

Сертификати, посета на
семинари

