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  ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ВО УЧЕБНАТА 2016/17ГОДИНА 

              АКТИВНОСТИ   ОДГОВОРНИ 

       ЛИЦА 

     РОК / 

ДИНАМИКА 

        ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ ИНДИКАТОР 

 

Изготвување на нацрт  
програма за работата на УО 

Билјана Павичевиќ  јуни- август Известување за работа на 
Училиштето 
-програма за развој на Училиштето 
-наставен план и програма,  
закон за ОО 
-годишен извештај за  
работа на училиштето 

Забелешки и предлози од 
Совет на родители,  
стручни 
Активи,  
Наставнички  совет 

 Изготвување на Акционен план  за 
следење на реализирани  
активностите од програмата на МИО 
за учебна 2016/17 година 
 

Билјана Павичевиќ  август Известување за работа на 
Училиштето 
-програма на МИО за  
учебна 2016/17 
 

Забелешки и предлози од 
Совет на родители, 
 стручни 
Активи,  
Наставнички  совет 

Усвојување на год. програма за  
работа на УО 

Сите членови 
На УО 

до 26 август Забелешки и предлози од  
Членови на УО 

Годишна  Програма на 
 УО 

Усвојување на год. програма за  
работа на УО 

Членови на УО до 31 август Годишна програма за 
 работа на Училиштето 

Усвоена од основачот  
  (општината) 

Формирање на пописна комисија Наставници  до крајот на  
тековната 
 година 

Пописни листи на инвентар Расходување на  
основни  
средства на пописот 

Разгледување и усвојување на 
 план за јавни набавки 

Членови на УО декември    

Разгледување на полугодишен  
извештај за успех и поведение  
на учениците во I полугодие 

Членови на УО јануари Полугодишен извештај за  
успех и поведение за 2016 
/17 

 

Разгледување на полугодишен извештај од 
реализирани  активностите од програмата на 
МИО за учебна  
2016/17 година  

Членови на УО 
Координатор на МИО 
Весна Трајковска 

јануари Полугодишен извештај 
на реализирани  активностите 
од програмата на МИО за 
учебна 2016/17 година 
 

 

Давање мислење за вработување Членови на УО континуиран Приложени документи -Конкурси 
-Одлука од  
градоначалник 
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АКЦИОНЕН ПЛАН  ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ НА УЧИЛИШТЕТО 2016/17 

Задача Активности Носители на 
активности 

Соработка Време на 
реализација 

Дава мислење за предлог програмата 
на училиштето 
Донесување на програма за 
сопствената работа 

Консултирање и користење 
на евалвацијата од минатата 
година  

Членови на советот Директор 
Стручни 
соработници 

 
 
Август 

Вклучување на родителите во 
унапредување на социјалниот и 
емоционалниот  развој  на учениците 
 

Давање  предлози за 
подобар социјален  и 
емоционален  развој  на 
учениците 
 

Членови на советот 
 

 

Наставници, 
ученици 
 

Октомври – мај 
 

Учество на родителите во животот и 
работата 
на училиштето 
 

Ден на еколошка акција на 
младите и граѓаните на Р. 
Македонија 
"Ајде Македонија" 

Членови на советот 
Тимот за соработка со 
родители 
 

Наставници, 
ученици 
родители 
 

Октомври 
 

Одлучување по приговори и жалби  
На вработени, ученици, родители 

Членови на УО континуиран Приговори, Молби, Барања,  
Жалби, Одлуки на УО 

Одлуки на УО 

Разгледување на завршна  
сметка (2016) 

Членови на УО  Извештај од завршна  
сметка  од книговодител 

 

Изготвување и донесување на  
Финансов план 

директор декември Финансиски план за работа 
на училиштето 2016 год. 

Одобрување од  
 основачот 
(градоначалникот) 

Разгледување на извештај за успех и  
Поведение во  I и  III квартал 

Членови на УО ноември 
април 

Извештаи од успех и  
поведение 

 

Годишен извештај за успех и  
поведение 

Членови на УО јуни Извештаи од успех  и  
поведение 

 

Разгледување на годишен  
извештај од реализирани   
активностите од програмата на  
МИО за учебна 2016/17 година  

Членови на УО 
-Координатор на МИО 
 Весна Трајковска 

јуни Годишен извештај 
на реализирани  активностите 
од програмата на МИО за 
учебна 2016/17 година 
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Активно учество 
на родителите 
во воннаставните активности на 
училиштето 

Одбележување на Денот на 
јаболкото 
-Здрава храна 

Членови на советот 
Тимот за соработка со 
родители 

Наставници, 
ученици 
родители 

Октомври 

Информации за успехот на учениците 
на прво тромесечие, полугодие,трето 
тромесечие и крај на учебната година  
- Учество на родителите во животот и 
работата 
на училиштето 

Проценка на успехот 
 
 
Засадување рози 
-Разубавување на 
училишниот двор 

Членови на советот 
 
 
Членови на советот 
Тимот за соработка со 
родители 

Директор 
Стручни 
соработници 
Наставници, 
ученици 
родители 

Ноември, 
јануари, април, 
јуни 
 
Ноември 

Извештаи за работата на 
родителските средби 
Активно учество 
на родителите 
во воннаставни активности на 
училиштето 
Активно учество 
на родителите 
во воннаставните активности на 
училиштето 

Разрешување на интерни 
проблеми на паралелките 
Новогодишно декорирање на 
училиштето 
 
Новогодишно декорирање на 
училиштето 

Членови на советот, 
представник на 
одборот на паралелки 
Членови на советот 
Тимот за соработка со 
родители 
 
Членови на советот 
Тимот за соработка со 
родители 

Претседател на 
одборот на 
паралелки 
Наставници, 
ученици 
родители 
 
Наставници, 
ученици 
родители 

 
Декември 
 
 
Декември 
 
 
 
Декември 

-Учество на родителите во животот и 
работата 
на училиштето 

Уредување на просторот 
околу и во 
училиштето 

Членови на советот 
Тимот за соработка со 
родители 

Наставници, 
ученици 
родители 

 
21 Март 2017 

Давање иницијатива и предлози при 
реализација на целите на учил. 

Помош за остварување на 
развојните цели на 
училиштето 

 
Членови на советот 

Директор 
Стручни 
соработници 

 
Октомври – мај 

Учество во реализација на активности 
од училишната програма на проектот 
Еко училиште  
 

-Одбележување на  Еко ден 
на училиштето 7ми Април 
Одбележување светски ден 
на Работна акција со 
локалната заедница 

Членови на советот 
Членови на советот на 
родители во еко 
одборот 
 

Еко одбор 
 
 
 

 
Континуирано 
Октомври-мај 
 
 

Учество на родителите во животот и 
работата 
на училиштето 

Хуманитарен 
 концерт 

Членови на советот 
Тимот за соработка со 
родители 

Наставници, 
ученици 
родители 

 
 
Мај 2017 
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Евалуација Изготвување критериуми за 
успешност 

Членови на советот Директор 
Стручни 
соработници 

 
Јуни 2017 

 
                                                                                                                        Претседател на Совет на родители: Анкица Ѓорѓиоска-Беќарскa 

 
 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ 

 

             Работата на директорот треба да е насочена кон унапредување на сите сегменти на воспитно образовната работа и целосно 
остварување на целите и задачите на воспитанието и образованието. 
 Пред да отпочне со планирањето и програмирањето на својата работа, директорот најнапред треба да ги проучи и анализира 
сите услови и состојби се со цел да се здобие со соодветни познавања и квалитетни оценки за она што треба да биде приоритет во 
планирањето. 
             Директорот треба да ја организира воспитно- образовната работа во училиштето. Од него зависи организацијата и 
реализацијата на сите подрачја на надворешната и внатрешната структура на наставата, а индиректно и работата на наставниците.  
         Програмата за работа на  директорот е интегрален дел на програмата за работа на училиштето. Но, ако тргнеме од фактот дека 
директорот е главниот носител на таа програма, сосема е разбирливо дека програмата за работа на директорот е камен - темелник на 
кој што се потпираат сите други програми, спојница која што ги поврзува и надоврзува сите поединечни програми.  Директорот, како 
педагошки раководител во училиштето, во функција на таа примарна компонента, предметот и содржината на својата програма за 
работа глобално ја структуира во две основни групи на работа и тоа: 
 

 Административно организаторска 
 Педагошко-инструктивна 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО ОРГАНИЗАТОРСКА РАБОТА 

 Во рамките на оваа подрачје директорот се јавува како организатор и иницијатор на целокупната работа во училиштето. Како 

орган на раководење ги спроведува насоките и одлуките што ги донесуваат органите на управување (Училишен одбор, стручни 

органи, Наставнички и одделенски совет, одделенски раководители, стручни активи). 
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А Административно-организаторска работа 
 

I. Административна работа 
 Финансиска 
 Материјална 
 Нормативна работа (проучување закони и прописи) 
 Извршување увид 
 Давање помош 
 Вреднување и корекција 
 
II 

 
Организационо-техничко средување на училиштето 

 Функционалност на училници, работилници, спорт. терени, библиотека и др.  
 Претплата и користење на стручна литература, педагошки списанија и весници, ученичка лектира, наставни средства и 

учебни помагала. 
 Планирање и организација на ученички екскурзии од научен и рекреативен карактер.  
 Планирање посети  на музеи, театри, изложби и слично 
 
III 

 
Административно-правна работа 

 Работа со органот на управување 
 Помош при изработка на нацрт-акти и слично 
 
IV 

 
Документација и евиденција 

 Водење педагошка документација 
 Персонални досиеа за наставниците 
 Документација за планирање на воспитно-образовната работа  
 Документација за следење на воспитно-образовната работа  
 Документација за истражувања  и испитувања извршени во училиштето  
 Документација за извршени посети на часови 
 
Б 

 
Педагошко-инструктивна работа 

 
I 

 
Концепциско – програмско 

 Изготвување оперативна програма на активности за период јуни-август 
 Утврдување на општите состојби во училиштето за остварување на дејноста 
 Изготвување на предлог-распределба на одделенските раководства и распределба на часови 
 Изготвување на програма за работа на Наставничкиот совет и стручно усовршување на наставниците 
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 Изготвување на Годишна програма за работа на Директорот 
 Помош на наставниците во изготвување на Годишните Глобални и Тематски планирања 
 Изготвување на Годишна програма за работа на училиштето 
 Изготвување распоред на часови и слободни ученички активности 
 Вложување во унапредување на климата за работа  
 Соработка со стручни органи 
 
II 

 
Следење на организацијата и реализацијата на наставно - образовната работа и друга стручно педагошка 
работа во училиштето  

 Увид во годишните и тематските планирања и програмирања на наставата и воспитно образовната работа 
 Преглед на одделенските дневници и матични книги со осврт на истите 
 Увид, следење, насочување и водење евиденција за изработка на дневните планирања 
 Увид,контрола и следење на остварување на стручните оперативно-организациски, материјално-техничките и дидактичко-

методските подготовки за реализација на наставната и воннаставната активност 
 Посета на часови 

Посета на часот на одделенскиот раководител со цел да се види реализацијата на воспитната компонента во наставата 
 Посета на часови за додатна и дополнителна настава 

остварување на задолжителни разговори, консултации 
советување и давање помош на наставниците за подобрување на состојбите 

 Насочување и следење на активностите во врска со интензивирање на воспитната функција на училиштето 
 
III 

 
Работа со наставници -  педагошки увид во наставата 

 Запознавање со општо програмска структура посебно со измените и дополнувањата во наствните планови и програми 
 Непосредна стручна методско - дидактичка помош во реализацијата 
 Непосредна стручна помош на наставник почетник 
 Следење и вреднување на работата 
 Советодавна работа со наставници,  ученици и родители 
 Увид во дневните  подготовки на наставниците за часови  
 Посета на часови (редовни, дополнителни, додатни и др. активности) 
 Анализа на часовите и консултации со наставниците   
 Следање на реализацијата на планот за унапредување на училишното оценување. 
 
IV 

 
Работа со стручни органи  ви училиштето 

 Запознавање со соодветните законски акти за дејноста 
 Планирање и програмирање на работата на Наставничкиот совет и реализација на програмските задачи 
 Помош во планирање и реализација на задачите на Одделенските совети 
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 Помош, учество, давање насоки за работа на стручните активи 
 Помош, следење на реализација на часот на одделенскиот раководител 
 Запознавање со соодветните законски акти за дејноста 
 Редовно следење на литература за организацијата на работа на стручните органи во училиштето. 
 Редовно присуство на сите седници на стручните активи во училиштето. 
 Поттикнување стручни и целосни расправи по сите прашања кои се на дневен ред на состаноците. 
 Подготвување и водење на седниците на Наставнички совет и настојување да се реализираат донесените заклучоци. 
 Поднесување извештаи пред Наставнички совет за превземените мерки во врска со унапредувањето на ВОР во 

училиштето. 
 
V 

 
Работа со ученици и ученички организации 

 Индивидуален контакт 
 Помош во конструирање и работа на ученичките организации 
 Помош во работата на новодојдените ученици и надарени ученици 
 Работа со ученици кои покажуваат асоцијално однесување 
 Работа со ученици кои покажуваат слаби резултати 
 Насочување и давање помош во организирање на културно забавниот и спортскиот живот на учениците 
 Давање иницијатива за реализацијата на зимски и летни одмори на учениците 
 Поттикнување за естетско уредување на просторот во училиштето 
 Поттикнување на соработка со локалната средина (со организациите од општината) 
 Поттикнување на соработка со културни институции и организации од локалната средина (кино, театар, библиотека, 

музичко училиште, пионерски дом и сл.)  
 
VI 

 
Следење и разрешување на карактеристични воспитно-образовни проблеми и други негативни појави во 
работата на училиштето 

 
VII 

 
Аналитичко-студиска работа и осовременување на восп.-образовната работа 

 Анализа на годишните глобални и тематски планови на наставниците 
 Увид во дневните подготовки на наставниците  
 Изработка на анализи, извештаи на постигнатите резултати во работата на Училиштето 
 Упатување на наставниците во аналитичка работа во наставата и останатите области 
 Изготвување информации: за работа на ученичките организации 

за одржување натпревари на учениците за соработка со др. воспит.образ.институции 
 
VIII 

 
Соработка со стручни служби во училиштето и стручни институции надвор од  Училиштето 

 Учество во работата на стручниот соработник во училиштето при програмирање, следење и контрола над работата 
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 Соработка со МОН, Биро за развој на образование и локалната заедница на Р. Македонија 

 Соработка со стручни организации, друштва и институции 
 Обезбедување на стручно усовршување на наставниот кадар преку семинари, курсеви, консултативни состаноци, 

следење евиденција и увид во резултатате од тоа усовршување 
 Следење на активностите на наставниците во рамките на "Учење и настава на 21 век" 
 Изготвување на Училишно планирање за унапредување за оценувањето за учебната 2016/2017 
 Организирање на Екстерното оценување во училиштето 
 
IX 

 
Перманентно стручно педагошко-психолошко усовршување на наставниот, воспитниот и друг стручен 
кадар  

 Грижа за обезбедување на Училиштето со неопходна стручна литература како и поттикнување за користење на истата 
 Упатување на воспитно-образовниот кадар на стручно усовршување надвор од Училиштето (повратно информирање за 

ефектите од советувањето) 
 Непосредна стручна помош во реализацијата на наставните содржини 
 Индивидуална работа на сопствено стручно усовршување 
 
X 

 
Работа со наставници, воспитувачи и стручни соработници 

 Запознавање со општата програмска структура, посебно со измените и дополнувањето на наставните планови и програми 
 Непосредна стручна, методско-дидактичка помош во реализацијата 
 Непосредна стручна помош како и воведување во задачите на наставниот предмет што го предава: наставник-почетник, 

новодојден - наставник  во Училиштето 
 Давање поддршка во работа со ученици кои покажуваат асоцијално однесување  
 Давање поддршка во работа  со ученици кои покажуваат послаби резултати во учењето 
 Насочување и давање помош во организирањето на културно-забавниот живот на учениците  
 Помош во организирање на зимување и летување на учениците  
 
XI 

 
Соработка со родителите на учениците 

 Непосредно вклучување на родителите во процесот на реализацијата на плановите и програмите во училиштето. 
 Планирање, програмирање и грижа за реализација на задачите за работа  на Советот на родители 
 Планирање, подготовка и реализација на соработката со родителите  
 Помош во планирање и реализација на состаноците со родителите  
 Организирање и координирање на активности за информирање на родителите  
 Непосредно учество во педагошкото образование на родителите 
 Индивидуални и групни средби и разговори со родителите 
 Откривање на родители кои можат да се вклучат и придонесат во реализирање на одредени активности 
 Редовно информирање на родителите од животот и работата со училиштето, непосредно и посредно преку одделенските 
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раководители. 
 Навремено запознавање на родителите со редот во училиштето. 
 
XII 

Други работни задачи на директорот 

 Постојано обезбедување материјално-технички услови за работа 
 Следење и увид во финансиско-административното работење во училиштето; 
 Грижа за хигиената во училиштето; 
 Следење на законските прописи 
 Работа со управните органи; 
 Подготовка и учество во седниците на Училишниот одбор и неговите комисии и тела. 
 Подобрување на климата во училиштето 

      По потреба Годишната програма за работа на директорот на училиштето може да претрпи промени во склоп со актуелни тековни   

проблематики и информации од воспитно  образовната дејност. 

Оперативна програма за работа на директорот 

                         Програмска содржина Очекувани резултати Соработници и 
комуникација 

Време на 
реализација 

Организација на животот и работата во 
училиштето, распоред, задолженија и 
дежурства на наставниците и целиот персонал 

Подготовка за успешен почеток на 
учебната година. 

Стручни активи, 
Стручни соработници, 
Наставници, Активи 

 
 

Септември 

Соработка со Локалната самоуправа, 
Министерство за образование и наука и Бирото 
за развој на образованието на РМ 

Да се увидат и применат сите 
новини и промени 

Министерство за 
образование, Педагошки 
завод  и претставници на 

Министерството 

 
 

Септември 

Насоки и координација во планирањето и 
програмирањето 

Планирањето и програмирањето да 
се изврши квалитетно според 

наставниот план и програм 

                Директор, 
Стручни соработници 

 
 

Септември 

Увид и учество во подготовките за прием на 
учениците  во училиштето , особено 
организирање на програма за прием на 
првачиња 

Да се одбележи почетокот на 
учебната година. 

Стручни активи, 
Стручни соработници, 

Одделенски раководители 

 
 

Септември 

Увид во годишните и тематските 
распределенија (планирања) на наставниците. 

Да се види квалитетот на 
планирањето и да се укаже на 

недостатоците. 

Директор, 
Стручни соработници, 

Наставници 

Септември 
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Работа со наставниците почетници 

Заеднички да се индентификуваат 
проблемите во планирањето и 
организирањето на наставата 

 
Стручни соработници, 

Претседатели на активи  
Наставници – ментори 

 
Септември 

континуирано 

Општествено корисна работа – одржување на 
училишните простории и дворот. 

 
Да се уреди училишниот двор. 

Директор, 
Хигиеничари, Наставници, 

Ученици 

 
Континуирао 

Увид во работата на проектите Да се започне со изготвување на 
одделенските “портфолио”. 

Директор, 
Стручни соработници, 

Наставници 

 
Септември 

Увид и давање упатства за правилно водење 
педагошката документација во училиштето 

Да се види квалитетот на 
планирањето и де се отстранат 

евентуалните грешки. 

Директор, 
Стручни соработници, 

Наставници 

 
 

Септември 

 
Стручен и аналитички увид во сите планови 
доставени до дирекророт 

Да се види квалитетот  на 
планирањето и да се отстранат 

евентуалните грешки 

Директор, 
Стручни соработници, 

 
 

Септември 

Работа со одделенски раководители за 
реализирање на одделенски часови 

Да се упатат одд.раководители за 
правилно и функционално 
реализирање на одд. час 

Директор, 
Стручни соработници,, 

Одделенски раководители 

 
 

Септември 

Увид во организационата поставеност на 
ученичките организации и слободните ученички 
активности 

Да се увиди функционалноста и 
организираноста на слободните 

ученички активности 

 
Директор, 

Стручни соработници, 
Наставници 

 
Септември 

Подготовка и реализација на екскурзии. Добро осмислување и реализирање 
на екскурзиите. 

Директор, 
Стручни соработници,, 

Наставници 

IX-X, V-VI 

Размена на искуства со други директори. Стекнување на нови искуства од 
областа на раководењето 

Директор Во текот на 
цела година 

Следење на активностите на наставниците во 
рамките на "Учење и настава на 21 век" 

Примена на современи наставни 
форми и методи за поучување и 

оценување на учениците 

Директор, 
Стручни соработници, 

Одговорни наставници, 
преставник од БРО 

Цела година 

Посета на часови од I до VIII одд. Да се види како се реализираат 
предвидените задачи со 

програмите и квалитетот на 
извршените задачи 

Директор, 
Стручни соработници, 

Во текот на 
цела година 
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Преглед на одделенските книги (дневници ) 

Со цел правилно да се 
евидентираат соджините во нив и 

нивниот реден број 

Директор, 
Комисија за преглед 

 
 

Октомври 

Увид во главната книга -запишување на 
првооделенците. 

Да се види квалитетот на 
извршените задачи. 

Директор, 
Стручни соработници, 

Октомври 

 
Увид во дневните подготовки на наставниците 

Да се види дневната подготовка за 
час и примената на современи 

форми и методи. 

Директор, 
Стручни соработници, 

 
 

Октомври 

Следење на примената на нови наставни 
форми,методи и средства во наставата 

Да се унапредува воспитно-
образовната работа во училиштето 

Директор, 
Стручни соработници, 

 
Континуирано 

Увид во водењето на педагошката евиденција и 
документација 

Поефикасно водење на 
педагошката евиденција и 

документација 

Директор, 
Стручни соработници, 

 
Континуирано 

Организација и прием на првачињата во 
Детската организација. 

Организирано стапување на децата 
во детската организација. 

Одговорен наставник Октомври 

Следење на примената на нови наставни 
форми, методи и средства во наставата. 

Да се унапредува воспитно-
образовната работа во училиштето. 

Директор, 
Стручна служба 

Континуирано 

Увид на часовите од дополнителна и додатна 
настава со цел да се оцени нејзината 
ефикасност и изготвување на извештај на 
извршените педагошки увиди 

Да се види ефикасноста од 
реализацијата на додатната и 

дополнителната настава 

Директор, 
Стручни соработници, 

 
Октомври 

 
Усовршување на формите за соработка со 
родителите. 

Да се запознаат и иницираат 
родителите за поголема соработка 

со училиштето. 

Директор, 
Стручни соработници, 

Родители 

 
Континуи- 

рано 

Увид во работата на хигиеничарите. Да се подобри хигиената во 
училиштето и санитарните јазли. 

Директор, 
Хигиеничари 

Континуи- 
рано 

Организација и одржување на Одделенските 
совети за првото тромесечие. 

Да се види успехот на учениците и 
да се согледаат пропустите. 

Директор, Стручни 
соработници, Наставници 

 
Ноември 

Подготовка , одржување разгледување и 
анализа на успехот и дисциплината на 
учениците во првото тромесечие на 
Наставнички совет. 

Анализа на успехот и поведението 
во ова тромесечие. 

Директор, 
Стручни соработници, 

Наставници 

 
Ноември 

Увид во работата на Стручниот актив, 
Посета на нагледен час во паралелка со 
примена на современи форми на наставна 

Да се види час во кој се применети 
современи  форми на наставна 

работа 

Директор, Стручни 
соработници, Наставници 

 
Ноември 
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работа 

Анализа на структурата со реализираниот час 
со наставниците на ниво на стручен актив 

Да се увидат позитивните и 
негативните страни и да се 

разменат идеи 

Директор, 
Стручни 

соработници,,Наставници 

 
Ноември 

Увид во одделенските книги во реализација на 
редовната и воннаставните активности 

Да се види како се реализираат 
програмите од редовната настава и 

воннаставните активности. 

Директор, Стручни 
соработници 

 

 
Ноември 

Консултативни состаноци во ПЕ на МОН-Гази 
Баба 

Запознавање со новините во 
воспитно-образовниот процес 

Директор, Претставници 
на ПЕ-Скопје 

 
По потреба 

Планирање и подготовки за одбележување на 
Денот на  училиштето , задолженија по активи , 
програма и сл. 

Успешно да се реализираат 
подготовките за патрониот празник 

на училиштето. 

Директор, 
Стручни активи, Стручни 

соработници 

 
 

Ноември 

Следење на реализацијата на програмата за 
дополнителна и додатна настава 

Да се види квалитетот на 
реализацијата на  дополнителната 

и додатната настава 

Директор, 
Стручни соработници, 

 
Континуирано 

Следење и насоки за поуспешна реализација 
на програмите за слободните ученички 
активности 

Да се види квалитетот на точките за 
приредбите/патронатот 

Директор, 
Стручни соработници, 

Наставници 

 
Декември 

Увид во дневниците со нагласок на 
оценувањето и примена на формите на 
оценувањето на знаењето на учениците 

Упатување на наставниците во 
правилно користење на формите на 

оценувањето 

Директор, 
Стручни соработници, 

Наставници 

 
Декември 

Советодавна работа со учениците  кои 
нередовно ја посетуваат наставата , 
недисциплина и соработка со нивните родители 

Да се спречат несаканите појави      
и оштетување на инвентароти да се 
отстранат причините за нередовно  

посетување на наставата 

Директор, 
Стручни соработници, 

Одделенски раководители 

 
 
Континуирано 

Организација и подготовка за одржување на 
Одделенски совети на крајот од првото 
полугодие. 

Да се види успехот на учениците и 
да се согледаат пропустите. 

Директор, 
Стручни соработници,, 

Наставници 

Декември 
Јануари 

Организација и одржување на Наставнички 
совет на крајот од првото полугодие. 

Анализа на успехот и поведението 
на учениците во првото полугодие. 

Директор, 
Стручни соработници,, 

Наставници 

Декември 
Јануари 

Подготовки и учество во одржување на 
родителските средби 

Разрешување на тековни проблеми. Директор, 
Стручни соработници,, 

Одделенски раководители 

 
Декември-
Јануари 
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Изготвување полугодишен извештај за 
работата на учениците во првото полугодие 

Да се соберат податоци за 
квалитетен полугодишен извештај 

Директор, 
Стручни соработници, 

Наставници 

 
Јануари 

Разговор со наставниците за проблемите кои се 
јавуваат кај нив при реализацијата на 
програмските задачи 

Да се идентификуваат и отстранат 
проблемите за поуспешно 

одвивање на наставата 

Директор, 
Наставници 

 
По потреба 

Увид во работата на пописната комисија Да се види квалитетот на 
извршениот попис 

Директор, 
Чл. на пописна ком. 

Јануари 

Состанок со Училишниот одбор-разгледување 
на полугодишниот извештај за работата на 
училиштето 

Да се информира Училишниот 
одбор за содржината на 
полугодишниот извештај 

Директор, Секретар, 
Сметководител, Членови 

на УО 

 
 

Јануари 

Предавања против болести на зависност и 
социо-девијантните појави 

Заштита, превенција и отргнување 
на учениците од овие пороци 

Директор,Стручни активи , 
Стручни соработници, 

 
Јануари 

Присуство и учество во работата на Стручните 
активи 

Да се види како се реализираат 
предвидените задачи со 

програмите и квалитетот на 
извршените задачи. 

Наставници , 
Стручни соработници, 

 
Тековно 

Увид во водење на педагошката евиденција и 
документација 

Поефикасно водење на 
педагошката евиденција и 

документација 

Директор, 
Комисија за прегледување 

 
 

Јануари 

Учество и насоки за професионално 
ориентирање на учениците од IX одд. 

Помош на учениците за избор на 
идно занимање 

Директор, Стручни 
соработници,Наставници 

Во текот на 
цела година 

Увид во работата на библиотеката-стручен и 
детски печат(списанија) 

Да се зголеми бројот на претплата 
на детски печат 

Директор, 
Библиотекар 

 
Февруари 

 
Увид во работата на училишната заедница 

Поднесување извештај за работата 
на ученичката заедница 

Директор, 
Одговорни наставници 

 
Февруари 

Изнаоѓање на форми за користење на 
слободното време на учениците во рамките на 
училиштето 

Правилно и рационално користење 
на слободното време на учениците 

во училиштето 

Директор, 
Стручни соработници, 

Наставници 

 
 

Март 

Увид во работата на библиотеката-
медијатеката 

Да се види искористеноста на 
фондот на книги 

Директор, 
Библиотекар 

 
Март 

 
Увид во дневните подготовки на наставниците 

Да се види дневната подготовка за 
час и примената на современи 

форми и методи 

Директор, 
Стручни соработници, 

 
Континуирaно 

 

Организација и реализација на Одделенските Да се види успехот на учениците и Директор,  
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совети за третото тромесечие да се согледа пропуштеното Стручни соработници, 
Наставници 

 
Март -Април 

Подготвување и одржување седница на 
Наставничкиот совет на кој ќе се разгледува 
анализата на успехот и поведението на 
учениците во третото тромесечие на учебната 
година 

Анализа на резултатите од 
наставно-воспитната работа во 
третото тромесечие на учебната 

година 

 
Директор, 

Стручни соработници, 
Наставници 

 
 
 
 

Март-Април 

Организација на Велигденски базар Да се сочува и негува традицијата и 
обичаите 

Директор, Наставници. 
Ученици 

 
Април 

 
 
Увид во Реализација на наставата  I од IX до 
одделение 

Да се увиди правилноста во 
реализациајта на наставта и 

примената современи наставни 
средства и помагала 

Директор, 
Стручни соработници, 

 
 
 

Април 

Предавања на теми зацртани со Годишниот 
план–алкохол и дрога 

Превенција од зависностите 
алкохол и дрога 

Одговорни наставници , 
Стручни соработници, 

 
Април 

Увид во Реализацијата на воннаставните 
активности и друга стручно – педагошка дејност 
производно – корисна работа , еко активности и 
грижа за здравјето 

Да се уреди училишниот двор и 
истиот да се засади со дрвца и 

цвеќе 

Стручни соработници, 
Одговорни наставници, 

Еколошка секција 

 
 

Април 

Изготвување на упатсво за работа на 
наставниците со учениците  кои покажуваат 
незадоволителни резултати 

Упатување на наставниците да 
работат со ученици кои покажуваат 

незадоволителни резултати 

 
Директор, 

Стручни соработници, 

 
 

Април 

Организирање и спроведување на процесот на 
Самоевалвација на училиштето 

Формирање тимови, континирано 
следење на работата 

Директор  
Април 

Спроведување на уписот во прво одделение Опфаќање на сите деца од таа 
возраст 

Стручни активи , 
Одговорни наставници 

Мај во текот на 
целиот месец 

Организација и изведување на екскурзии  и 
настава во природа во    Р Македонија-маршута 
и траење. 

Да се запознаат учениците со 
местата кои ќе ги посетат. 

Директор, 
Наставници 

Мај 

Информации и насоки за родителите за упис на 
учениците во средните училишта 

Да се запознаат родителите со 
условите за упис во средните 

училишта 

Директор, 
Стручни соработници,  

Наставници, 
Родители 

 
Мај 
Јуни 

Организирање состанок на одделенската 
заедница и родителите на деветто одделение-
полуматурска забава. 

Подготовка за успешно 
организирање на полуматурската 

забава. 

Директор, 
Наставници, 

Родители 

 
Мај 
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Учество во работата на Стручните активи 

Дасе увиди работата на стручните 
активи. Давање предлози и 

сугестии 

Директор , Стручни 
соработници, 
Наставници , 

Стручни активи 

 
 

Мај 

Набавка на сведителства за учениците Навремено набавување на 
сведителства за учениците 

Директор, 
Секретар 

 
Јуни 

Организација и одржување на Одделенски 
совети на крајот од учебната година 

Да се внимава на единствен 
критериум за оценување на крајот 

од учебната година 

Директор, 
Стручни соработници,  

Наставници 

 
 

Јуни 

Анализа и утврдување на постигнатите 
резултати на учениците на крајот од учебната 
година на Наставнички совет 

Да се утврдат рез. на учениците 
пост. во оваа учебна година 

 
Директор, 

Стручни соработници,  
Наставници 

 
 

Јуни 

Увид во изготвување на распоред за 
изведување на продолжителна настава 

Поефикасно изведување на 
продолжителна настава 

Директор, 
Стручни соработници,  

Наставници 

 
Јуни 

Разгледување на резултатите од 
продолжителната настава на Одделенски и 
Наставнички совет 

Да се видат резултатите од 
продолжителната настава 

Директор, 
Стручни соработници,  

Наставници 

 
 

Јуни 

Подготовка за изработка на статистички и 
текстуален Годишен извештај за работата на 
училиштето 

Правилно да се пополнат табелите 
за Годишниот извештај 

Директор, 
Стручни соработници,  

Наставници 

 
 

Јуни 

Изработка на Годишен извештај за работата на 
училиштето 

Навремено изготвување на 
Годишниот извештај 

Директор, 
Стручни соработници, 

 
Јуни 

Разгледување на Годишниот извештај за 
работата на училиштето на Наставнички совет 

 
Разгледување на Годишниот 

извештај 

Директор, 
Стручни соработници,  

Наставници 

 
 

Јуни 

Одржување на седница со Училишниот одбор-
усвојување на Годишниот извештај за работата 
на училиштето 

Усвојување на Годишниот извештај 
за работата на училиштето 

 
Директор, 

Членови на УО 

 
 

Јуни 

Организирање на доделување на сведителства 
за завршено одделение 

Доделување на сведителства за 
завр. одд. 

Директор, 
Наставници 

 
Јуни 

Подготвување на упатство за изготвување на 
распоред на часовите за наредната година 

Навремено изготвување на 
распоред на часовите за наредната 

година  

Директор, 
Психолог,   Наставници 

 
Јуни 
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- одржување на продолжителна настава и 
поправни испити 
- состаноци со активи 
- издавање решенија за користење на 
год.одмори 
- подготовка за поправка –санација на 
простории 

Следење на промените и новините 
во сите делови на планирањето и 

подготовките за почетокот на 
учебната година 

Директор, 
Стручни соработници, 

Наставници 

 
 
 
 

Тековно 

Соработка со Бирото за развој на 
образованието и Министерството за 
образование и ПЕ при општина Гази Баба 

Да се следат промените и новините 
во сите делови на планирањето и 

подготовките за почетокот на 
учебната година 

Одговорни лица во 
Министерството и 

соработници во Биро за 
развој на образованието- 

Р.Македонија 

 
 
 

Август 

Да се прегледаат сите простории на 
училиштето поради утврдување на состојба 
пред почетокот на новата учебна  година 

утврдување на состојба пред 
почетокот на новата учебна  година 

 
Технички персонал 

 
 
 

Август 

Подготовка и одржување на работната седница 
на Стручните активи и Наставничкиот совет 

Давање инструкции за изготвување 
на програма на Стручните активи 

Стручни активи на 
настава,  
Директор 

 
 

Август 

Конечна (завршна фаза)  на изготвувањето на 
Годишната програма за работа на училиштето 

Изготвување на Годишната 
програма по делови и како целина 

Стручни активи на 
настава  

Директор 

 
 

Август 

Изготвување на годишен извештај за работата 
на училиштето во учебната година 

Да сеувиди целокупната работа на 
училиштето во учебната година 

 
Стручни активи , 

Директор 

 
 

Јуни-Август 

Изготвување на предлог листа на нагледни 
средства и помагала кои треба да се 
дообезбедат и докомплетираат и по одреден 
распоред да се стават во функција 

Збогтување со  нагледни средства и 
помагала за поуспешно 

реализирање на наставата 

Претседател на  активи , 
соработници 

 
 

Август 

Подготовка и одржвање на Наставничкиот 
совет на кој ќе се изврши распределба на 
предметите на наставниците , одделенските 
раководства и определување на евентуален 
технолошки вишок 

 
Подготовка за успешен почеток на 

учебната година 

Директор,Стручни активи 
на наставата 

 
 

Август 
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Учество во Изготвување на распоред на часови 
во учебната година 

Да се изготви прецизен  распоред 
на часови во учебната година 

Директор, Одговорен кој 
ќе го изготвува 

распоредот 

 
Август 

Седница на Училишниот одбор-усвојување на 
Годишната програма за работа на училиштето 
во учебната 2016/2017год. 

Да се усвои Годишната програма за 
работа на училиштето 

Директор, Членови на УО  
Август 

Седница на Советот на родители Конституирање на Советот на 
родители и соработка за 

подобрување на успехот и 
дисциплината на учениците како и 

подобрување на условите за работа 

Директор, 
Стручни соработници, 

Членови на СР 

 
Август 

                                                                                                                                                                            Директор, Благица Станковска 

                
                                                                                                         
    ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ 
 

Годишната програма за работа на психологот е изработена врз основа на Законот за основно образование, поставките дадени во ,,Основите 

за изработка на програмата на училишниот психолог”, Годишната програма за работа на училиштето и Инструментот за вреднување на 

постигањата на стручниот соработник во основното образование. 

Подрачје: 1. Планирање и подготовка на работата на психологот 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 

1.Изготвување на годишна програма за сопствената работа  
2.Изготвување на месечни(оперативни) програми за работа со конкретизирани 
содржини и активности  

август 
во тек на 
годината 

директор, педагог, 
дефектолог 

Подрачје 2. Изготвување на планирања и програми на ниво на училиште 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 

1.Учество во изготвување на Годишна програма за работа на училиштето и 
брошури за родителите и учениците 
2.Учество во изготвувањето на Развојниот план на училиштето 
3.Учество во изготвување на Програма за професионален развој на воспитно-
образованиот кадар 
4.Изготвување на Програма за професионална информација и ориентација на 

мај -август 
 
 

јуни-август 
 

август-

директор, педагог, 
наставници, 

 
комисија, директор, УО, 
тим за професионален 

развој 

ПРИЛОГ  4 
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учениците 
5.Изготвување на Програма за работа со надарени и талентирани ученици 
6.Учество во изготвувањето на Програмата и планот за подршка на учениците 
со емоционални проблеми и ученици со ПОП 
7.Учество во изготвување на програмата и планот за превенција од насилното 
однесување во основните училишта 
8.Учество во изготвување на Програмата и планот за следење, анализа и 
поддршка на оценувањето 
9.Учество во годишното планирање на приоритетите во училиштето 

септември тимот 
 

тимот 
координатор и тим 

 
координатор и тим 

 
координатор и тим 

 
тимови и координатори 

Подрачје 3. Советодавна работа со учениците 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Следење на прилагоденоста на учениците од прво и шесто одд. , како и на 
новодојдените ученици 
2.Индивидуална и групна работа со ранливите групи ученици (ученици со 
проблеми во однесувањето, со ниска самодоверба, со емоционални проблеми 
и ученици кои насилно се однесуваат или се жртви на насилство) 
3.Советодавна работа со учениците кои имаат три и повеќе слаби оценки, 
нередовно ја посетуваат наставата и несоодветно однесување 
4.Примена на психолошки мерни инструменти 
5.Поддршка, следење и унапредување на работата на Ученичката заедница 
на училиштето 

Септември и 
октомври 

 
во тек на 
годината 

 
во тек на 
годината 

 
 

во тек на 
годината 

 

наставници, педагог, 
дефектолог,родители, 

стручни лица од Завод за 
ментално здравје, Центар за 

социјална работа, СОС 
Детско село Македонија 

 
 

оддговорен наставник 

Подрачје 4. Работа со ученици со посебни образовни потреби 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Запознавање на наставниците со учениците со посебни образовни потреби и 
со видот на нивната попреченост 
 
2.Помош и поддршка на наставниците за примена на индивидуализиран и 
диференциран пристап во работата со овие ученици 
 
3.Следење на постигањата на учениците на крајот на класификационите 

септември, 
октомври 

 
во тек на 
годината 

 
по секое 

дефектолог, наставници, 
педагог, стручни лица од 

Завод за ментално здравје, 
Центар за социјална работа 
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периоди 
4.Советодавна работа со овие ученици и нивните родители  
 
5.Соработка со Завод за ментално здравје со цел подобрување на 
постигањата на учениците и нивниот социјален статус во паралелките 

тримесечие 
во тек на 
годината 

 
во тек на 
годината 

Подрачје 5. Работа со  надарени ученици 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Откривање на учениците со поголеми можности за напредување и развој и 
информирање на наставниците за видот на нивната надареност 
2.Помош и поддршка на наставниците за индивидуален пристап во работата 
со надарените ученици на часовите и воннаставните активности 
 3.Советодавна работа со овие ученици и следење на нивните индивидуални 
постигања 
4.Консултативно советодавна работа со родителите на овие ученици 
5.Остварување на контакти со релевантни институции вон училиштето за 
прифаќање и вклучување на надарените ученици 
 

септември, 
октомври 

 
 
 

во тек на 
годината 

наставници, педагог, 
дефектолог, 

стручни лица од релевантни 
институции 

Подрачје 6. Работа со ученици со потешкотии во учењето 

Активности Време 
на реализ. 

Соработници 

1.Откривање на причините за појава на  потешкотии во учењето кај одредени 
ученици ( деца со ниска самодоверба, деца кои насилно се однесуваат или се 
жртви на насилно однесување, деца со емоционални проблеми, со слаба 
мотивација и со проблеми во однесувањето) 
2.Следење на нивното напредување по завршување на секој 
класификационен период 
3.Инструктивно советодавна работа со овие ученици и нивните родители 
4.Помош и поддршка на наставниците при планирање и реализација на 
активности на часовите во паралелките во кои се вклучени овие ученици 

септември, 
октомври 

 
 

по секое 
тримесечие 

 
 

во тек на 
годината 

наставници, педагог, 
дефектолог, 

стручни лица од Завод за 
ментално здравје и Центар 

за социјална работа 
 
 

Подрачје 7. Запишување на учениците и формирање паралелки 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Учество во изготвување на евиденција на училишните обврзници за мај директор, педагог 
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учебната година и известување на родителите за уписот и потребната 
документација 
 
2.Работа на упис на деца во прво одделение како член на комисијата 
(опсервација на децата и разговор со родителите на децата за нивниот развој) 
 
3.Формирање на паралелки за прво одд. според одредените критериуми 
4.Давање на мислење за деца кои се родени во јануари  наредната година 
 
5.Примена на КТЗ тестот кај ученици од прво одд. кои потешко напредуваат  
 
6.Запишување на нови ученици и нивно распределување во паралелки 

 
мај 

 
август 

 
мај 

 
октомври 

 
 

во тек на 
годината 

 
комисија за упис- 

наставници , педагог 
 

педагог 
 

педагог 
 

 
 

директор, наставници, 
педагог 

Подрачје 8. Следење на успехот и напредокот на учениците во наставните и воннаставните активности 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Следење на успехот, поведението и редовноста на учениците  по паралелки, 
предмети, по пол и етничка припадност и изготвување на извештаи и анализи 
2.Помош и поддршка на наставниците во изготвување на планирањата и 
реализацијата на дополнителната и додатната настава 
3.Водење на евиденција за изречените педагошки мерки за учениците 
4.Помош и поддршка на наставниците во изготвување на програми за 
вонннаставните ученички активности 
5.Подршка на тимот за унапредување на квалитетот на додатната и 
дополнителната настава ( редовност на учениците, постигања, евиденција на 
освоените места и награди од учество на општински, регионални и републички 
натпревари) 
6. Советување на учениците  чии родители беа на советување поради три и 
повеќе слаби оценки на нивните деца, поради нередовно посетување на 
наставата или несоодветно однесување на нивните деца ( предвидено со 
законот за основно образование ) 

ноември, 
јануари, април, 

јуни 
 

август 
 
 

во тек на 
годината 

 
август 

 
 

во тек на 
годината 

педагог 
 
 
 

наставници 
 
 

наставници 
 

наставници 
 

 
наставници 

тим 

Подрачје 9. Работа на професионална информација и ориентација на учениците 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Примена на тестови за општи (Тифин) и специфични способности од 
батеријата ДАТ ( по потреба )  
2.Индивидуални и групни разговори со учениците за нивните намери и 

април 
мај 

 

педагог, 
дефектолог, одделенски  

раководители, наставници 
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интереси за продолжување на образованието 
3.Консултации со нивните родители и наставниците 
4.Примена на анкета за професионалната информираност и интересите и 
способностите на учениците при изборот на занимањето 
5.Организирање на презентации на струки и занимања од државните и 
приватни средни училишта од градот 
6.Евиденција од спроведени информирања и остварена соработка со 
надворешните институции и субјекти 
 

мај 
 

мај 
 

мај 
април, мај и јуни 

 
 

април, мај и јуни 

 
 

 
 

претставници од средни 
училишта 

Подрачје 10. Соработка со родителите 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Групно советување на родителите чии деца имаат три и повеќе слаби 
оценки, нередовно ја посетуваат наставата или несоодветно се однесуваат ( 
предвидено со законот за основно образование ) 
2.Советодавна  работа со родители чии деца манифестираат насилно 
однесување или  се жртви на насилно однесување, имаат три и повеќе слаби 
оценки, нередовно ја посетуваат наставата или пројавуваат некој облик на 
несоодветно однесување 
3.Изготвување на предавања за родителски средби за актуелни проблеми од 
социјалниот и емоционалниот развој на учениците  
4.Одржување на работилница на тема иницирана од Советот на родители 
5.Учество во изборот на изборен предмет 
6.Подршка на тимот за унапредување на соработката со родителите 
7.Анализа на предлозите и забелешките на родителите од родителските 
средби 

во текот на 
годината 

во текот на 
годината 

 
по потреба 
во текот на 
годината 

 
по родителска 

средба 

наставниците 
 

 
педагог 

дефектолог 
 
 
 

 
Совет на родители 

 
тим 

Подрачје 11. Соработка со наставници 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Информирање на наставниците за очекуваниот напредок кај ученици кои 
потешко напредуваат во наставата   
2.Помош и поддршка на наставниците во изготвување на годишните, 
тематските и дневни подготовки , особено при дефинирање на целите, 
исходите,  примена на соодветни наставни форми, методи и техники на часот, 
примена на методите за следење и оценување на учениците) 
3. Помош и поддршка на наставниците за подобрување на квалитетот на 

септември, 
октомври 

 
 

септември, 
во текот на 
годината 

 
 
 
 
 
 
 



Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2016-2017 година 

 
112 

повратната информација и рефлексијата по часот 
4.Консултативни средби во врска со употреба на одредени форми, методи и 
техники на работа при формативно и сумативно оценување 
5.Помош на наставниците при изработка на објективни тестови на знаења, 
изработка на критериуми и скали за оценување на учениците 
6.Психолошко - инструктивна работа со наставниците за подобрување на 
личниот, социјалниот и емоционалниот развој на учениците 
7.Водење на професионалното досие на наставниците 
8.Водење на наставничкото портфолио 
9.Координирање и подршка на наставниците при реализација на активности 
од проекти, програми и приоритети во училиштето   

 
 
 
 

 
 

во текот на 
годината 

 
во текот на 
годината 

 
 
 

наставници 

Подрачје 12. Соработка со стручни органи 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Следење на реализацијата на програмата за  ,,Работа на превенција на 
појавите на насилно однесување во училиштето ,, 
 - примената на обрасци за евиденција на појавите на насилно однесување 
- евиденција на случаите и советодавна  работа со учениците кои 
манифестираат насилно однесување и учениците кои се жртви на насилно 
однесување како и советодавна работа со нивните родители  
2.Стручно предавање на тема “Надарени/талентирани ученици” (на стручни 
активи) 
3.Презентирање на извештаи и анализи за: успех и поведение на учениците 
по секој квартал; од увиди во планирањето и подготовките на наставниците; 
од увиди во реализација на наставата; од посетени семинари и обуки со 
насоки; од реализација на програмите за работа со надарените/талентираните 
ученици и професионалната информација и ориентација на учениците 
4.Презентирање на кварталните извештаи за работа на училиштето 
 

октомври 
 
 

септември 
 

март 
октомври 

 
во текот на 
годината 

 
по секој квартал 

одделенски 
наставници 

 
членови на тим 

 
 
 

директор,педагог, 
дефектолог 

Подрачје 13. Унапредување на воспитно-образовната работа 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Поддршка на одговорните наставници на стручните активи  и на одговорните 
наставници на тимовите во координативното тело на училиштето при 
изготвување на годишни програми за работа и на акционите планови 
2.Помош и поддршка на одделенските раководители во изготвување и 

 
август 

септември 
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спроведување на активности на одделенските часови  
3.Консултативно - стручна помош на приправниците и другите наставници во 
секојдневната работа    ( изготвување на годишните, тематските и дневни 
планирања, изготвување на рефлексијата од часот, реализација на наставата, 
при работата со ученици ) 
4.Помош и подршка на координаторите на тековните училишни приоритети и 
програми при нивната реализација 
5.Учество во самоевалуацијата на училиштето како координатор на подрачја 
6.Анализа на планирањето и подготовките за настава, анализа на 
реализацијата на наставата, анализа на успехот и поведението на учениците 
со насоки за подобрување 
7. Изготвување на полугодишен и годишен преглед на успехот на учениците 
по предмети и одделенија 

 
 
 

во текот на 
годината 

 

 
Наставници 

 
 

координатори на приоритети 
 
 
 

 
 
 

педагог 
дефектолог 

Подрачје 14. Аналитичко истражувачка работа 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1. Анализа  на  успехот и поведението на учениците по завршување на 
класификационите периоди  
2.Учество во изготвување на полугодишен и годишен извештај за работа на 
училиштето 
3.Изготвување на извештај за сопствената работа 
4.Изготвување на извештај по спроведени анкети 
5.Учество во изготвување на извештаи од анализа на реализација на 
приоритетите во развојниот план на училиштето 
6.Анализи од увидите во планирањето и подготовките на наставниците; од 
увиди во реализација на наставата; од посетени семинари и обуки со насоки; 
од реализација на програмите за надарени и талентирани ученици и за 
професионалната информација и ориентација на учениците 
7.Анализа на успехот на учениците по предмети и одделенија 
8.Анализа на поведението на учениците 
9.Анализа на планирани и реализирани часови и причините за 
нереализираните часови 

по секој квартал 
јануари, јуни 

јуни 
во текот на 
годината 

полугодие, крај 
на година 

полугодие, крај 
на година и 

тековно 
квартали, 

полугодие, крај  
полугодие, крај 

на година 
 

педагог 
 
 

тим 
педагог 

педагог, дефектолог 
 

координатори на приоритети 
 
 
 

педагог, дефектолог 
 

Подрачје 15. Педагошка евиденција и документација 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 
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Училишен психолог: Мињенко Ванa 

 

1.Водење на сопствена( лична) евиденција и документација  
2.Водење на педагошки картон за работата на наставниците 
3.Водење документација за новозапишаните првачиња 
4.Водење евиденција за педагошките мерки на учениците 
5.Водење на професионално досие на наставниците  
6.Поддршка на наставниците во водење на наставничко портфолио 
7.Поддршка на наставниците во водење на педагошка евиденција и 
документација 
8.Следење на водењето на педагошката евиденција и документација на 
наставниците 

 
 
 
 

во текот на 
годината 

 
 
 
 

 
 
 
 

наставници, педагог 

Подрачје 16. Соработка со локална заедница и други институции 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Соработка со ПЕ на МОН - Гази Баба, МОН, БРО, МВР, Завод за ментално 
здравје, Центар за социјална работа, СОС Детско село Македонија, 
Институтот за психологија и др. стручни и релевантни  институции 
2.Соработка со основните и средни училишта од општината и градот 
3.Размена на искуства со психолози и други стручни работнци од основните 
училишта од општината и градот 
4.Соработка со месната заедница  
 

 
 
 

во текот на 
годината 

советници, општински и 
државни просветни 

инспектори, полициски 
инспектори, 

психолози, педагози, 
социјални работници, 

дефектолог, 
професори од институти 

Подрачје 17. Лично стручно усовршување   

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Следење на стручна литература 
2. Перманентно стручно усовршување преку посети на семинари, советувања, 
обуки, работилници и др. организирани од МОН, БРО и други институции 
3. Водење на интерни обуки и работилници во училиштето, дисеминација на 
посетените обуки 
4.Редовно присуство и учество во работата на секцијата на училишните 
психолози од градот во рамките на здружението на психолозите ,,Психовизија” 

 
 

во текот на 
годината 

советници 
 

наставници 
 

психолози 
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    ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГ 

Подрачје 1. Планирање и подготовка на работата на педагогот 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 

1.Изготвување на годишна програма за сопствената работа  
2.Изготвување на месечни(оперативни) програми за работа со 
конкретизирани содржини и активности  
 

август 
 

во тек на годината 

директор, психолог, 
дефектолог 

Подрачје 2. Изготвување на планирања и програми на ниво на училиште 

Активности Време на 
реализија 

Соработници 

1.Учество во изготвување на Годишна програма за работа на 
училиштето  
2.Изготвување на Програма за професионален развој на воспитно-
образованиот кадар 
3.Учество во изготвување на Програма за професионална 
информација и ориентација на учениците 
4.Учество во изготвување на Програма за работа со надарени и 
талентирани ученици 
5.Учество во изготвувањето на Програмата и планот за подршка на 
учениците со емоционални проблеми и ученици со ПОП 
6.Изготвување на програмата и планот за превенција од насилното 
однесување во основните училишта 
7.Учество во изготвување на Програмата и планот за следење, 
анализа и поддршка на оценувањето 
 

мај -август 
 
 

јуни-август 
 

август-септември 

директор, психолог, дефектолог, 
наставници 

 
координатор и тим  

 
тим 

 
тим 

 
тим 

 
координатор и тим 

тим 
 

Подрачје 3. Советодавна работа со учениците 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 

1.Следење на прилагоденоста на учениците од прво и шесто одд. , 
како и на новодојдените ученици 
2.Индивидуална и групна работа со ранливите групи ученици (ученици 
со проблеми во однесувањето, со ниска самодоверба, со 
емоционални проблеми и ученици кои насилно се однесуваат или се 
жртви на насилство) 

септември и 
октомври 

 
во тек на годината 
 
во тек на годината 

наставници,психолог, 
дефектолог,родители, стручни 
лица од Завод за ментално 
здравје, Центар за социјална 
работа, СОС Детско село 
Македонија 

ПРИЛОГ  5 
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3.Советодавна работа со учениците кои имаат три и повеќе слаби 
оценки, нередовно ја посетуваат наставата и несоодветно 
однесување 
4.Поддршка, следење и унапредување на работата на Ученичката 
заедница на училиштето 
 

 
во тек на годината 

 

 
 

оддговорен наставник 

Подрачје 4. Работа со ученици со посебни образовни потреби 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 

1.Запознавање на наставниците со учениците со посебни образовни 
потреби и со видот на нивната попреченост 
2.Помош и поддршка на наставниците за примена на 
индивидуализиран и диференциран пристап во работата со овие 
ученици 
3.Следење на постигањата на учениците на крајот на 
класификационите периоди 
4.Советодавна работа со овие ученици и нивните родители  
5.Соработка со Завод за ментално здравје со цел подобрување на 
постигањата на учениците и нивниот социјален статус во паралелките 

септември, 
октомври 

 
во тек на годината 
 

по секое 
тримесечие 

во тек на годината 
во тек на годината 

дефектолог, наставници, психолог, 
стручни лица од Завод за 

ментално здравје, Центар за 
социјална работа 

Подрачје 5. Работа со  надарени ученици 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 

1.Учество во активностите на тимот за работа со надарени ученици 
согласно изготвениот акционен план на активности 
2.Помош и поддршка на наставниците за индивидуален пристап во 
работата со надарените ученици на часовите и воннаставните 
активности 
 3.Советодавна работа со овие ученици и следење на нивните 
индивидуални постигања 
4.Консултативно советодавна работа со родителите на овие ученици 

септември, 
октомври 

 
 
 

 
во тек на годината 

наставници, психолог, дефектолог, 
стручни лица од релевантни 

институции 

Подрачје 6. Работа со ученици со потешкотии во учењето 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 

1.Откривање на причините за појава на  потешкотии во учењето кај 
одредени ученици ( деца со ниска самодоверба, деца кои насилно се 
однесуваат или се жртви на насилно однесување, деца со 

септември, 
октомври 

 

наставници, психолог дефектолог, 
стручни лица од Завод за 

ментално здравје и Центар за 
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емоционални проблеми, со слаба мотивација и со проблеми во 
однесувањето) 
2.Следење на нивното напредување по завршување на секој 
класификационен период 
3.Инструктивно советодавна работа со овие ученици и нивните 
родители 
4.Помош и поддршка на наставниците при планирање и реализација 
на активности на часовите во паралелките во кои се вклучени овие 
ученици 

по секое 
тримесечие 

 
 

во тек на годината 

социјална работа 

Подрачје 7. Запишување на учениците и формирање паралелки 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 

1.Изготвување на евиденција на училишните обврзници за учебната 
година и известување на родителите за уписот и потребната 
документација 
2.Работа на упис на деца во прво одделение како член на комисијата 
(опсервација на децата и разговор со родителите на децата за 
нивниот развој) 
3.Формирање на паралелки за прво одд. според одредените 
критериуми 
4.Давање на мислење за деца кои се родени во јануари  наредната 
година 
5.Запишување на нови ученици и нивно распределување во 
паралелки 

мај 
 

 
мај 

август 
мај 

 
во тек на годината 

директор, психолог, 
дефектолог 

комисија за упис- 
наставници, психолог, 

дефектолог 
 

психолог, дефектолог 
директор, наставници, психолог 

Подрачје 8. Следење на успехот и напредокот на учениците во наставните и воннаставните активности 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 

1.Следење на успехот, поведението и редовноста на учениците  по 
паралелки, предмети, по пол и етничка припадност и изготвување на 
извештаи и анализи 
2.Водење на евиденција за изречените педагошки мерки за учениците 
3.Помош и поддршка на наставниците во изготвување на програми за 
вонннаставните ученички активности 
4.Подршка на тимот за унапредување на квалитетот на додатната и 
дополнителната настава ( редовност на учениците, постигања, 
евиденција на освоените места и награди од учество на општински, 

ноември, јануари, 
април, јуни 

 
во тек на годината 

 
август 

 
 

во тек на годината 

психолог 
 

 
наставници 

 
наставници 

 
наставници 

тим 
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регионални и републички натпревари) 

Подрачје 9. Работа на професионална информација и ориентација на учениците 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 

1.Индивидуални и групни разговори со учениците за нивните намери и 
интереси за продолжување на образованието 
2.Консултации со нивните родители и наставниците 
3.Учество при примена на анкета за професионалната информираност 
и интересите и способностите на учениците за изборот на занимањето 
4.Помош и организирање на презентации на струки и занимања од 
државните и приватни средни училишта од градот 

 
мај 

 
мај 

 
мај 

април, мај и јуни 

психолог, 
дефектолог, одделенски  

раководители, наставници 
 

 
претставници од средни училишта 

Подрачје 10. Соработка со родителите 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 

1.Советодавна-консултативна работа на родителите чии деца имаат 
три и повеќе слаби оценки, нередовно ја посетуваат наставата или 
несоодветно се однесуваат ( предвидено со законот за основно 
образование ) 
2.Одржување на работилница на тема иницирана од Советот на 
родители 
3.Учество во изборот на изборен предмет 
4.Подршка на тимот за унапредување на соработката со родителите 
5.Анализа на предлозите и забелешките на родителите од 
родителските средби 
 

во текот на 
годината 

 
по потреба 
во текот на 
годината 

 
по родителска 

средба 

наставници, психолог, 
дефектолог 

 
Совет на родители 

 
 

тим 
 
 

Подрачје 11. Соработка со наставници 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 

1.Информирање на наставниците за очекуваниот напредок кај 
ученици кои потешко напредуваат во наставата   
2.Помош и поддршка на наставниците во изготвување на годишните, 
тематските и дневни подготовки , особено при дефинирање на целите, 
исходите,  примена на соодветни наставни форми, методи и техники 

септември, 
октомври 

септември, 
во текот на 
годината 

 
 
 

наставници 
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на часот, примена на методите за следење и оценување на 
учениците) 
3. Помош и поддршка на наставниците за подобрување на квалитетот 
на повратната информација и рефлексијата по часот 
4.Консултативни средби во врска со употреба на одредени форми, 
методи и техники на работа при формативно и сумативно оценување 
5.Помош на наставниците при изработка на објективни тестови на 
знаења, изработка на критериуми и скали за оценување на учениците 
6.Педагошко инструктивна работа со наставниците за подобрување на 
личниот, социјалниот и емоционалниот развој на учениците 
7.Водење на професионалното досие на наставниците 
8.Водење на наставничкото портфолио 
9.Координирање и подршка на наставниците при реализација на 
активности од проекти,програми и приоритети во училиштето   

 
во текот на 
годината 

 
 
 

во текот на 
годината 

 

Подрачје 12. Соработка со стручни органи 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 

1.Следење на реализацијата на програмата за  ,,Работа на превенција 
на појавите на насилно однесување во училиштето ,, 
 - примената на обрасци за евиденција на појавите на насилно 
однесување 
- евиденција на случаите и советодавна  работа со учениците кои 
манифестираат насилно однесување и учениците кои се жртви на 
насилно однесување како и советодавна работа со нивните родители  
2.Презентација на тема,,Техники на учење и поучување,, 
3.Презентирање на извештаи и анализи за: успех и поведение на 
учениците по секој квартал; одувиди во планирањето и подготовките 
на наставниците; од увиди во реализација на наставата; од посетени 
семинари и обуки со насоки; од реализација на програмите за работа 
со надарените/талентираните ученици и професионалната 
информација и ориентација на учениците 
4.Презентирање на полугодишен и годишен извештај за работата на 
училиш. како и на кварталните извештаи 

октомври 
 
 
 
 
 
 

септември 
крај на септември 

 
 

 
 

квртално, 
во текот на 
годината 

одделенски 
наставници 

 
тим 

 
 

 
Одделенски наставници, психолог, 

дефектолог 
 
 
 
 
 

директор,психолог, дефектолог 

Подрачје 13. Унапредување на воспитно-образовната работа 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 
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1.Поддршка на одговорните наставници на стручните активи, како и на 
одговорните наставници на тимовите при изготвување на годишни 
програми за работа и на акционите планови 
2.Советодавно-консултативна работа со наставниците во 
секојдневната работа     
( изготвување на годишните, тематските и дневни планирања, 
изготвување на рефлексијата од часот, реализација на наставата, при 
работата со ученици ) 
3.Помош и подршка на координаторите на приоритетите во 
реализацијата на програмите на приоритетите 
4.Анализа на планирањето и подготовките на настава, анализа на 
реализацијата на наставата, анализа на успехот и поведението на 
учениците со насоки за подобрување 
5. Изготвување на полугодишен и годишен преглед на успехот на 
учениците по предмети и одделенија 

 
август 

септември 
 
 
 
 

во текот на 
годината 

 

 
 

Наставници 
 
 

координатори на приоритети 
 
 
 

психолог, 
дефектоло 

Подрачје 14. Аналитичко истражувачка работа 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 

1. Анализа  на  успехот и поведението на учениците по завршување 
на класификационите периоди  
2.Изготвување на полугодишен и годишен извештај за работа на 
училиштето 
3.Изготвување на извештај за сопствената работа 
4.Анализи од увидите во планирањето и подготовките на 
наставниците; од увиди во реализација на наставата; од посетени 
семинари и обуки со насоки; од реализација на програмите за 
надарени и талентирани ученици и за професионалната информација 
и ориентација на учениците 
5.Анализа на успехот на учениците по предмети и одделенија 
6.Анализа на поведението на учениците 
7.Анализа на планирани и реализирани часови и причините за 
нереализираните часови 

по секој квартал 
 

јануари, јуни 
 

јануари, јуни 
 

полугодие, крај на 
година 

 
полугодие, крај на 

година 
 

психолог, дефектолог  
 

психолог, дефектолог  
 

педагог, дефектолог 
 

педагог, дефектолог 
 

Подрачје 15. Педагошка евиденција и документација 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 
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                                                                                                                                                                          Педагог: Пљачковска Габриела  

1.Водење на сопствена( лична) евиденција и документација  
2.Водење на педагошки картон за работата на наставниците 
3.Водење на документација за новозапишаните првачиња 
4.Водење евиденција за педагошките мерки на учениците 
5.Водење на професионално досие на наставниците  
6.Поддршка на наставниците во водење на наставничко портфолио 
7.Поддршка на наставниците во водење на педагошка евиденција и 
документација 
8.Следење на водењето на педагошката евиденција и документација 
на наставниците 

 
 
 
 

во текот на 
годината 

 
 
 
 

 
 
 
 

наставници, психолог, дефектолог 

Подрачје 16. Соработка со локална заедница и други институции 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 

1.Соработка со ПЕ на МОН - Гази Баба, МОН, БРО, МВР, Завод за 
ментално здравје, Центар за социјална работа, СОС Детско село 
Македонија, Институтот за педагогија и др. стручни и релевантни  
институции 
2.Соработка со основните и средни училишта од општината и градот 
3.Размена на искуства со педагози и други стручни работнци од 
основните училишта од општината и градот 
4.Соработка со месната заедница  

 
 
 

во текот на 
годината 

советници, општински и државни 
просветни 

инспектори, полициски инспектори, 
психолози, педагози, социјални 

работници, дефектолог, 
професори од институти 

Подрачје 17. Лично стручно усовршување   

Активности Време на 
реализација 

Соработници 

1.Следење на стручна литература 
2. Перманентно стручно усовршување преку посети на семинари, 
советувања, обуки, работилници и др. организирани од МОН, БРО и 
други институции 
3. Водење на интерни обуки и работилници во училиштето, 
дисеминација на посетените обуки 
4.Редовно присуство и учество во работата на секцијата на 
училишните педагози  

 
 

во текот на 
годината 

 
 

советници 
 

наставници 
 

педагози 
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  ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДЕФЕКТОЛОГ 

Подрачје: 1. Планирање и подготовка на работата на дефектологот 

Активности Време на 
реализација 

Соработници 

1.Изготвување на годишна програма за сопствената работа  
2.Изготвување на месечни (оперативни) програми за работа со 
конкретизирани содржини и активности  

август 
во тек на годината 

директор, педагог, психолог 

Подрачје 2. Изготвување на планирања и програми на ниво на училиште 

Активности Време на реализ. Соработници 

1.Учество во изготвување на Годишна програма за работа на 
училиштето  
2.Учество во изготвување на програма за професионална 
информација и ориентација на учениците 
3. Изготвување на програмата и планот за подршка на учениците со 
емоционални проблеми и ученици со ПП 
4.Учество во изготвување на програмата и планот за превенција од 
насилното однесување во основните училишта 
5.Учество во изготвување на Програмата и планот за следење, 
анализа и поддршка на оценувањето 
6. Учество во изготвување на програмата за работа со надарени 
ученици 

мај -август 
 

јуни-август 
 
 
 
 
 

август-септември 

директор, педагог, 
психолог 

тим  
тим 
тим 
тим 
тим 

Подрачје 3. Советодавна работа со учениците 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Следење на прилагоденоста на учениците од прво и шесто 
одд. , како и на новодојдените ученици 
2.Индивидуална и групна работа со учениците со ПП, ученици 
со проблеми во однесувањето, со емоционални проблеми. 

Септември и 
октомври 

 
во тек на 
годината 

 

наставници, педагог, 
психолог,родителистручни лица од Завод 
за ментално здравје, Центар за социјална 

работа, СОС Детско село Македонија 

Подрачје 4. Работа со ученици со посебни образовни потреби 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Запознавање на наставниците со учениците со посебни 
образовни потреби и со видот на нивната попреченост 

септември, 
октомври 

дефектолог, наставници, педагог, стручни 
лица од Завод за ментално здравје, Центар 

ПРИЛОГ  6 



Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2016-2017 година 

 
123 

2.Помош и поддршка на наставниците за примена на 
индивидуализиран и диференциран пристап во работата со 
овие ученици 
3.Непосредна работа на дефектологот со учениците 
-вежби за реедукација на психомоторика 
-вежби за говорната оспособеност на ученикот и потребите од 
развој и корекција на говорот (дислексија, дисграфија, 
дислалија) 
- вежби за дискалкулија 
-работа со учениците за совладување на одредени наставни 
содржини, односно нивно соодветно интерпретирање 
4.Следење на постигањата на учениците на крајот на 
класификационите периоди 
5.Советодавна работа со овие ученици и нивните родители  
6.Соработка со Завод за ментално здравје со цел 
подобрување на постигањата на учениците  

 
во тек на 
годината 

 
 

 
 

во тек на 
годината 

 
 

квартално 
 
 

во тек на 
годината 

за социјална работа 

Подрачје 5. Работа со  надарени ученици 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Учество во активностите на тимот за работа со надарени 
ученици согласно изготвениот акционен план на активности 

во тек на 
годината 

наставници, педагог, психолог, 
стручни лица од релевантни институции 

Подрачје 6. Работа со ученици со потешкотии во учењето 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Откривање на причините за појава на  потешкотии во 
учењето кај одредени ученици ( деца со ниска самодоверба, 
деца кои насилно се однесуваат или се жртви на насилно 
однесување, деца со емоционални проблеми, со слаба 
мотивација и со проблеми во однесувањето) 
2.Инструктивно советодавна работа со овие ученици и 
нивните родители 
3.Помош и поддршка на наставниците при планирање и 
реализација на активности на часовите во паралелките во кои 
се вклучени овие ученици 

септември, 
октомври 

 
 

по секое 
тримесечие 

 
 

во тек на 
годината 

наставници, педагог, психолог, 
стручни лица од Завод за ментално здравје 

и Центар за социјална работа 

Подрачје 7. Запишување на учениците и формирање паралелки 

Активности Време на Соработници 
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реализ. 

1.Учество во изготвување на евиденција на училишните 
обврзници за учебната година и известување на родителите 
за уписот и потребната документација 
2.Работа на упис на деца во прво одделение како член на 
комисијата (опсервација на децата и разговор со родителите 
на децата за нивниот развој) 
3.Формирање на паралелки за прво одд. според одредените 
критериуми 
4.Давање на мислење за деца кои се родени во јануари  
наредната година 
5.Запишување на нови ученици 

мај 
 
 
 

мај 
 

 
август 

 
мај 

 

директор, педагог, психолог 
 
 
 

комисија за упис- 
наставници , педагог 

психолог 
 
 

педагог, психолог 
 

Подрачје 8. Следење на успехот и напредокот на учениците во наставните и воннаставните активности 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Следење на успехот, поведението и редовноста на 
учениците  по паралелки, предмети, по пол и етничка 
припадност и изготвување на извештаи и анализи 

ноември 
јануари 
април 
 јуни 

педагог, психолог 
 

Подрачје 9. Работа на професионална информација и ориентација на учениците 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Индивидуални и групни разговори со учениците со ПП за 
нивните намери и интереси за продолжување на 
образованието 
2.Консултации со нивните родители и наставниците  

мај 
 

мај 

педагог, психолог одделенски  
раководители, наставници 

 

Подрачје 10. Соработка со родителите 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Стручни совети за подобрување на состојбата на ученикот  
2. Упатување до соодветни стручни установи согласно 
потребите на ученикот 

во текот на 
годината 

наставниците 
педагог, психолог 
 
 

Подрачје 11. Соработка со наставници 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 
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1. Поддршка во идентификување, конкретизирање на целите и 
задачите кои треба да се остварат во рамките на програмските 
содржини поставени во ИОП-от 
2. Поддршка во определувањето на содржините што ќе се 
обработуваат и кои можат да се постават пред ученикот 
3.Педагошко инструктивна работа со наставниците за 
подобрување на личниот, социјалниот и емоционалниот развој 
на учениците 
4.Координирање и подршка на наставниците при реализација на 
активности од проекти и програми кои се спроведуваат во 
училиштето 

 
 

 
во текот на 
годината 

 
 

во текот на 
годината 

 

 
Наставници 

 
 

 
наставници 

Подрачје 12. Соработка со стручни органи 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Презентирање на извештаи и анализи за: успех и поведение 
на учениците по секој квартал; од увиди во планирањето на ИОП 
и подготовките на наставниците; од увиди во реализација на 
наставата; од посетени семинари и обуки со насоки; од 
реализација на програмата за инклузија на учениците со ПП 
2.Презентирање на Полугодишниот и Годишниот извештај за 
работата на училиштето, како и на кварталните извештаи 
3. Предавање на тема “Аутизам” (стручни активи) 

 
 

квартално 
тековно 

 
 
 

октомври 

 
 

наставници, психолог, педагог 
 

 
 
 

психолог, педагог 

Подрачје 13. Унапредување на воспитно-образовната работа 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1. Следење на учениците со ПП и пружање на дополнителна 
стручна помош за совладување на програмските барања 
2. Индивидуална работа со учениците со ПП 
3. Следење на степенот на инклузираноста на учениците со ПП 
во наставно-образовниот процес 

 опсервација за време на часови 

 разговор со наставници 

 разговор со ученици 

 следење на работата на наставникот т.е. кои методи и 
средства ги користи при работата со овие ученици 

4. Советодавно-консултативна работа  со наставници 

 
 
 
 
 

во текот на 
годината 

 
 
 
 
 

наставници, педагог, психолог 
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Подрачје 14. Аналитичко истражувачка работа 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1. Анализа  на  успехот и поведението на учениците по 
завршување на класификационите периоди  
2.Изготвување на полугодишен и годишен извештај за работа на 
училиштето 
3.Изготвување на извештај за сопствената работа 
4.Анализи од увидите во планирањето и реализација на ИОП на 
наставниците; 
 5.Анализа на успехот на учениците по пол, националност, 
предмети и одделенија 
6.Анализа на поведението на учениците 
7.Анализа на планирани и реализирани часови и причините за 
нереализираните часови 

по секој квартал 
јануари, јуни 
јануари, јуни 
јануари, јуни 

 
полугодие, крај 

на година 
полугодие, крај 

на година и 
тековно 

 
 

педагог, психолог 
педагог, психолог 

дефектолог 
педагог, психолог 
педагог, психолог 
педагог, психолог 

Подрачје 15. Педагошка евиденција и документација 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Водење на сопствена (лична) евиденција и документација  
2.Водење на дел од педагошки картон за ИОП за учениците со 
ПП  
3.Водење на досиеја за учениците со ПП 

 
во текот на 
годината 

 

 
нaставници, педагог, психолог 

Подрачје 16. Соработка со локална заедница и други институции 

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Соработка со ПЕ на МОН - Гази Баба, МОН, БРО, МВР, Завод 
за ментално здравје, Центар за социјална работа, СОС Детско 
село Македонија, Институтот за дефектологија и др. стручни и 
релевантни  институции 
2.Размена на искуства со дефектолози и други стручни работнци 
од основните училишта од општината и градот 

 
 
 

во текот на 
годината 

советници, општински и државни 
просветни 

инспектори, полициски инспектори, 
психолози, педагози, социјални 

работници,  
професори од институти 

Подрачје 17. Лично стручно усовршување   

Активности Време на 
реализ. 

Соработници 

1.Следење на стручна литература  советници 
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 Дефектолог, Розалија Бошковски 

 

 ПРОГРАМА НА УЧИЛИШНАТА БИБЛИОТЕКА 

                         План за работа на библиотеката и библиотекарот 
 

          Училишната библиотека во текот на целата учебна година, со разноликоста на своите содржини 
и активности се стреми да се вклопи во воспитно-образовниот процес. 
Преку книжевниот фонд кој го поседува библиотеката учениците може да ги ангажира и да ги обедини 
нивните интереси. Со тоа библиотечниот простор да биде нивно секојдневие, потреба и катче каде 
воспитно поминуваат еден дел од своето време. 
Соодветни публикации, предавања, разговори и други активности се форми за развивање на воспитна 
улога на библиотеката со што учениците се воспитуваат и изградуваат во една творечка личност. 
          Со цел за што поуспешно комуницирање на младата личност училишната библиотека настојува преку различни форми на 
соработка да создаде место за што поуспешно совладување на наставните содржини по сите предмети. Со тоа го афирмира 
самостојното учење и зазема соодветно место во наставниот процес. Во таа насока потребно е пред се изведувачите на наставата да 
се запознаат со книжевниот фонд, а со тоа и да ги насочуваат учениците за правилно користење на истиот. 
          Училишната библиотека им служи на наставниците како соодветен извор за перманентно стручно усовршување и следење на 
најновите трендови од областа на наставно-образовниот процес. 
          Паралелно со овие активности во рамките на  материјалните можности на училиштето библиотеката го зголемува книжевниот 
фонд. Преку административно техничка работа се овозможува сите активности да се одвиваат нормално кои се предвидени со 
законот за библиотечно работење на Република Македонија. 
 
 

Основи на програмата за работа на библиотекарот 
 

2. Перманентно стручно усовршување преку посети на 
семинари, советувања, обуки, работилници и др. организирани 
од МОН, БРО и други институции 
3. Водење на интерни обуки и работилници во училиштето, 
дисеминација на посетените обуки 
4.Редовно присуство и учество во работата на секцијата на 
училишните дефектолози  
5. Координатор на проекти во училиштето 

 
во текот на 
годината 

 
наставници 

 
психолози 

 
дефектолози 

ПРИЛОГ  7 
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          Во текот на оваа година библиотекарот настојува библиотеката со целокупната своја работа успешно да ја прати реформата на 
образованието, да ја проширува и обогатува содржината на својата работа како би можела во работата да ги исполнува задачите. 
      Содржина на работа 

 
            Воспитно-образовна работа 

 Инвентирање, маркирање на книжниот фонд; 
 Средување на книжниот фонд; 
 Средување на периодиката; 
 Следење на издавачката дејност и набавка на нови книги и списанија; 
 Запишување на нови членови, водење на евиденција на читателите и позајмените книги; 
 Издавање книги на читателите; 
 Прибирање на барањата од Стручните активи за набавка на нови книги, часописи или весници; 
 Набавка и заведување на нови книги; 
 Работа на популаризација на книгите (уредување на библиотечни изложби; 
 Собирање на подарок книги од ученици и вработените во училиштето; 
 Собирање на аудио-визуелен материјал како посебна дејност на библиотеката (фонотека, видеотека ); 
 Присуствување на состаноците на Наставничкиот совет; 
 Соработка со активот по Македонски јазик и другите активи; 
 Учество во работата на стручните семинари; 
 Помош во организирање на училишни свечености; 
 Уредување на библиотечниот простор; 
 Средување и замена на оштетени иневратени книги; 
 Помош при организирање и прибирање материјал за изложби; 
 Обработка на податоци за извештај и информативна изработка на Програмата на библиотеката; 
 Соработка со Градската библиотека „Браќа Миладиновци“. 

          Време и реализација:09.2016-06.2017 година 
 Планирање и програмирање на работата со учениците; 
 Развивање на читателските и креативните способности кај учениците за која цел се организира читање на лични творби по повод 8-ми 

Септември, 11-ти Октомври, Детската недела, 8-ми Март, Денот на екологијата; 
 Оспособување на учениците за користење на разни методи за самостојно учење и работа на текст. 
 Прибирањето на материјал за изработка на одредени задачи за бараната тема на учениците им се посочува наслови на книги, 

периодика, текстови и други материјали со што тие се оспособуваат за самостојно учење. 
Испитување, развивање и насочување на интресот на учениците за книгата во склад со нивните желби, склоности и потреби; 

 На тема за „Мојот училишен живот“ учениците одбираат книги и ги презентирааат; 
 Формирање навики кај учениците за бнимателно ракување, чување и заштита на библиотечниот материјал; 
 Запознавање со значењето и користењето на содржината на регистерот на книгата. 
 Методи: монолошка, дијалошка. 
 Форми: фронтална, индивидуална. 
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        Библиотечно – информативна и стручна работа 

 
      9*Годишна програма на библиотекарската секција 

 
 
 
 
 
 
 

 Систематско запознавање на учениците со значењето и функцијата на авторот на книгата. 
 Методи: монолошка, дијалошка. 
 Форми: фронтална, индивидуална. 
 -Појмово запознавање на учениците со предговорот и поговорот на книгата. 
 Изградување на критички став за вреднување на делата преку разговори за прочитани книги на тема „Низ омилените страници на 

прочитаната книга“ каде учениците ги наоѓаат вистинските вредности: уметнички, историски, научни, литературни. 
 Планирање и соработка со наставниците, директорот и стручните соработници за ангажирање на библиотеката, и соработка во 

планирање за набавка и обнова на книжниот фонд. Соработка со родителите. 
 Планирање и реализација на културно-просветни манифестации како зачленување на првачињата, патрониот празник и посета 

соодветни манифестации и организации надвор од Училиштето. 
 Подготвување тематски изложби по повод 8-ми Септември, 13-ти Ноември, Нова Година, Детската недела и 24 Мај. 
 Организирање и посета на изложба. 
 Посета на саемот за книга; 
 Одбележување на месецот за книгата. 
 Избирање на најчитаната книга и најактивни читатели; 
 Учество во подготвување на материјали за литературната и драмската секција, училишниот весник и реализирање на програмата за 

културна и јавна дејност на училиштето; 
 Соработка со издавачки куќи, детски списанија, со други училишни библиотеки. 

Време и реализација:09.2016-06.2017 година 
 Упатување на учениците за можностите и начинот на користење на библиотеката; 
 Следење, систематско информирање на корисниците за набавка на стручна и друга литература; 
 Планирање обнова и претплата; 
 Формирање на азбучен, стручен и предметен каталог 

Работата на секцијата се реализира со ученици од второ до  деветто одделение. 
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Програмска содржина 

Време на реализација: Септември 
-Обновување на членството и зачленување на нови членови; 
-Разгледување и усвојување на планот за работа; 
-Организирање изложба на книги посветени на 8-ми 
Септември; 
-Литературно читање посветено на Денот на Независноста; 
-Обработка на нови книги; 
-Средување на книгите; 
-Учество на литературен конкурс; 
-Организирање на изложба на нови книги. 

Време на реализација: Октомври 
-Презентација на списанијата „Наш свет“, „Развигор“, „Другарче“; 
-Учество во одбележување на 11-ти Октомври; 
-Избор на најактивен читател за минатиот месец; 
-Поставување изложба на книги по повод Месецот на книгата; 
-Распишување конкурс – „Книга“; 
-Обработка на книги; 
-Конкурс на тема „Детство“; 
-Читање на лични творби 

Време на реализација: Ноември 
-Избор на нјактивен читател и најчитана книга; 
-Читање за Скопје; 
-Најдобри песни посветени на Скопје; 
-Изработка на листа на најомилени писатели – живот и дело; 
-„Низ омилените страници на прочитаната книга“; 
-Драматизација на едночинки; 
-Средување на книги; 
-Изложба. 

Време на реализација: Декември 
-Програма за прием на првачињата во библиотека; 
-Читање и задолженија; 
-Изложба на книги; 
-Литературно читање – Зима и Нова година; 
-Избор на најактивни читатели; 
-Најчитана книга; 
-Читање на новогодишни желби. 

Време на реализација: Јануари 
-Пополнување на анкетно ливче; 
-Изложба на книги за животот на Св.Наум Охридски; 
-Изложба на лектири; 
-Соработка со библиотека од општината. 
 

Време на реализација: Февруари 
-Соработка со НУБ „Св.Климент Охридски“; 
-Најактивни читатели; -Изложба на книги; 
-Најчитани книги; -Литературно читање; 
-Изложба „Мојот омилен писател“; 
-Присуство на културна манифестација. 

 

Време на реализација: Март 
-Конкурс 8-ми Март; 
-Изложба на книги; 
-Посета на книжарница; 
-Избор на најубава творба; 
-Информирање за нови книги; 
-Презентација; 
-Избор на најактивни читатели; 

Време на реализација: Април 
-Разговор на тема „Книга која ми остави најдобар впечаток“; 
-Литературно читање; 
-Изложба на детски книги; 
-Избор на омилени детски писатели и книги; 
-Средување и обработка на нови книги; 
-Посета на саемот на книгата; 
-Изложба „Работата го краси човекот“; 



Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2016-2017 година 

 
131 

-Слушање на радио емисија. -Најактивни читатели и книга на месецот. 

Време на реализација: Мај 
-Читање посветено на Гоце Делчев; 
-Обработка и сместување на книги; -Литературно читање; 
-Каталог на книги; -Патронен празник; -Изложба на книги. 
-Лични творби посветени на просветителите; 
-Избор на нјдобра творба за Св.Кирил и Методиј Охридски; 

Време на реализација:Јуни 
-Посета на народна библиотека; 
-Избор на најактивни читатели; 
-Избор на најчитана книга; 
-Изложба на лектири од прво до девето одделение. 

                                                                                                                                                           Одговорен наставник: Роза Јаневска 
 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ   

Содржина на работата 
Време на 

реализација 
Носители 

1/1  Поделба на часови и одделенски раководства 
1/2  Кадровски прашања 
1/3  Задолженија за почетокот  на учебната година (одговорни наставници) 
1/4  Изготвување на распоред на часови 
1/5  Разгледување на потребата за наставни средства и помагала 
1/6  Анализа од реализацијата на Програмата за работа од минатата учебна година и 
планирање на активности поставување на приоритети за подобрување на 
констатираните состојби 

Август 
Септември 

Стручни соработници 
Наставници, Директор 

2.   Разгледување на Годишната програма за работа на училиштето 
 

Септември 
Стручни соработници 
Наставници, Директор 

3.   Анализа на успех и поведение во првиот квартал Ноември 
Стручни соработници 
Наставници, Директор 

4.  Анализа на успехот и поведението на учениците во првото полугодие Јануари 
Стручни соработници 
Наставници, Директор 

5. Полугодишен извештај од реализацијата на трите приоритети во училиштето и од 
работата на училишните тимови 
 

Февруари 
Стручни соработници 
Наставници, Директор 

6/1 Анализа на успехот и поведението на учениците во третиот квартал 
6/2 Договор за одбележување на Денот на екологијата, Денот на шегата, Патрониот 
празник на училиштето 

Април 
 

Март 

Стручни соработници 
Наставници, Директор 

ПРИЛОГ  8 
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7. Одбележување на Денот на македонските просветители 
 

Мај 
Стручни соработници 
Наставници, Директор 

8/1 Анализа на успех и поведение на учениците на крајот на учебната година 
8/2 Прогласување на ученици со континуиран успех 
8/3 Извештај и анализа на резултатите од реализацијата на приоритетите и од 
работата на училишните тимови 

Јуни 
Стручни соработници 
Наставници, Директор 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

ПРИЛОГ  9 
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АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА                                          

                                    Датум: 23.05.2016 
 

   Учесници во анализата на состојбата на животната средина: 

 
Тек на анализата: 

На анкетните прашања одговараа околу 100 ученици од училиштето  од V  до XI одд. при што повеќето се изјаснија на поставените 

прашања, а мал број од учениците немаа одговор на некои  од прашања ,при што прашањата без одговор беа изоставени во 

анализата. Анкетата покажа дека еколошката свест на учениците е видно подигната и дека тие самите ги збележуваат 

недостатоците во нивната животна средина, од што всушност и произлегуваат нашите точки за акција. 

Бр. Име и презиме Институција/функција Машки Женски 

1.  Ученици од V до IX одд.  OОУ Дане Крапчев- Скопје 48 52 

                                                                                                                ВКУПНО 100 

Теми за 
анализа 

Прашања за утврдување на состојбата Одговори Забелешка 

Вода 1. Дали притисокот на вода е прилгоден 
( да не биде преголем)? 

1. Дали се ставени мерачи на чешмите? 
2. Дали чешмите кои капат се поправаат брзо? 
3. Дали се собира дождовницата  за наводнување на 

цвеќињата, растенијата, дрвјата? 
4. Дали училиштето има здрава вода за пиење во 

текот на целиот ден? 
 

1. Да  64         Не 19 
2. Да 5            Не 78 
3. Да  23         Не 61 
4. Да 48          Не 35 
5. Да  57         Не 15 

 

 Искористувањето 
дождовницата е целосно. 
Потрошувачката на вода се 
следи преку сметките и се 
забележува заштеда во 
потрошувачката. 
Комплетното реновирање 
на тоалетите започна за 
време на летниот распуст 

Енергија 1.Дали некој во училиштето е задолжен да го 
набљудува трошењето на енергија ( струја, греење  и 
сл.) 
2.Дали  вратите пропуштаат  воздух? 
3.Дали завесите се затворени  навечер? 
4.Дали училишните прозорци имаат двојно,тројно  или  
изолациско  стакло? 
5.Дали мерачите  за потрошувачка на енергија се 
достапни и видливи за учениците? 

1. Да 68          Не  8 
2. Да 60          Не  23 
3. Да  49         Не  29 
4. Да  61         Не  25 
5. Да  11         Не  61 
6. Да 69          Не  30 
7. Да  74         Не  10 

 

Вратите од училниците се 
заменти со нови и модерни, 
така што немаше потрба од 
санирање. 
Сите прозорци се заменети 
со нови,вклучувајќи ги оние 
во ходниците 
Завесите не се соодветни 
за заштита и заштеда. 

ПРИЛОГ  10 
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6.Дали  во  училиштето се употребуваат енергетско 
ефикасни  сијалици? 
7.Дали  компјутерите и сличната опрема се гасне 
доколку не  се користи? 

                   

Двор 1.Дали во дворот има доволно место за учениците да 
можат да играат? 
2.Дали има тивко место под сенка за  седење и 
разговарање? 
3.Дали во училишниот двор има мозаици и други 
уметнички дела? 
4.Дали  на игралиштето  
ма нацртани игри? 
5.Дали училиштето има полјана,дрвја, трева? 
6.Дали во училишниот двор има куќарки за птици? 
7.Дали училишниот двор се користи за предавање и 
учење? 

1.Да 85           Не 11 
2.Да  80          Не 19 
3.Да  35          Не 65 
4.Да 63           Не 37 
5.Да 55           Не 4 
6.Да 50           Не 50 
7.Да 36           Не  64 
 

Најчесто за игри се користи 
предниот дел од 
дворот.Игрите во предниот 
дел од дворот пречат на 
наставата. 
         
Задниот дел од дворот  е 
ливада со нерамен терен. 
Сезонските цвеќиња се 
честопати цел на несовесни 
ѓраѓани кои ги корнат и 
оштетуваат. 

Внатрешна 
средина 

 
1. Дали  ходниците се користат за специјални 
проекти 
2. Дали  има удобни места за седење во ходниците и 
во заедничките простории? 
3. Дали  во учил 
иците има декорации направени од учениците? 
4. Дали  влезот на училиштето дава чувство на 
добредојде 
5. Дали  има поставено огласна табла на еко – 
училиште на видно  место? 

  
1.Да   85         Не   25 
2.Да    60        Не   35 
3.Да   90         Не 10 
4.Да    60        Не  20 
5.Да   90         Не  10 / 

Транспорт   
1. Дали персоналот на училиштето и учениците 

најчесто пешачат, возат велосипед или доаѓаат со 
автобус на училиште? 

2. Дали најголем дел од автомобилите возат повеќе 
од една личност? 

3. Дали училиштето има безбедна зона за оставање  
на велосипедите? 

4. Дали училиштето  им обезбедува инструкции за 

1.Да    58        Не   40 
2.Да   60         Не   30 
3.Да   70         Не  20 
4.Да   45         Не  55 
5.Да    20        Не   78 
6.Да   59         Не  40 
  

/ 
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возење велосипед на учениците? 
5. Доколку  да, дали таа  вклучува инструкции на 

патот? 
6. Дали училиштето редовно организира пешачење, 

планинарење или возење велосипед? 
 

Отпад  
1. Дали  училиштето  има  јасна  политика  за  

ѓубрето? 
2. Дали  таа  функционира? 
3. Дали  во  училиштето  има  канти  за  ѓубре? 
4. Дали  тие  се  поставени  

на вистинското  место? 
5. Дали  има  доволно  канти  за отпадоци во 

училишната околина? 

  
1.Да   34      Не  16 
2.Да   34      Не 15 
3.Да   32      Не  68 
4.Да    48     Не  38 
5.Да   58      Не  48 
 

/ 

Здравје 1.Дали на некои од часовите се зборува за здрава 
храна? 
2.Дали во училиштето сте направиле кампања за 
здрава храна и здрав живот? 
3.Дали во училиштето сте направиле анкета за тоа кој 
како се храни? 
4.Дали во училиштето се иницираат физички 
активности (фудбал,кошарка) 
5.Дали во училиштето редовно се отвораат 
прозорците за да се по 
обри вентилацијата? 
6.Дали училиштето употребува еколошки продукти за 
чистење? 

1.Да 81       Не 11 
2.Да 82       Не 18 
3.Да 36       Не 64 
4.Да 88       Не 12 
5.Да 90       Не 10 
6.Да 89       Не 11 
 
 

/ 

Одржлив 
развој 

1. Дали  хартијата за канцелариска употреба се чува 
за рециклирање? 

2. Дали пред рециклирање хартијата се користи од  
двете  страни? 

3. Дали  старите предмети се преиначуваат за 
повторна употреба во училиштето? 

4. Дали  се копостира искосената трева и отпадоците 
од овошје ? 

1.Да   68    Не  12 
2.Да   85    Не  12 
3.Да  55     Не  35 
4.Да  45     Не  45 
 

/ 
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Теми за анализа Заклучоци 

Вода 

 За правилно користење на реурсот вода анкетата покажува дека е потребена акција за ефикасна замена на 
старите чешми кои протекуваат,како и кампања за информирање на учениците дека во нашето училиште 
континуирано се одвива собирање на дождовница за полевање на растенијата во сопецијални резрвоари 
ЗАКЛУЧОК-Споредбено потрошувачката на вода до месец јуни во учебната 2015/16 год, во споредба со 

истиот период во 2014/15 год. Изнезува 13,3%. 

Енергија 

 Во делот за енергија е евидентирано потреба за поголема информираност на учениците за мерењето на 
потрошената Е и продолжување на акцијата за замена на обичните со штедливи сијалици.  
ЗАКЛУЧОК-До месец мај во учебната 2015/16 има заштеда на 12% електрична енергија во споредба со 
истиот период во учебната 2014/15 год. 

Двор 

 Како слабост се издвојува уредувањето на училишниот двор, неговото уметничко и функционално уредување, 

што е предвидено како точка за акција која што ќе реализира етапно подолг  временски период поради 

големата површина која ја зафаќа. Како придобива од оградувањето на училишниот двор произлегува и 

приоритетот за поставување на забавни содржини за учениците во задниот дел од училишниот двор и 

обновување на спортските терени. Најчесто за игри се користи предниот дел од дворот.Игрите во предниот дел 

од дворот пречат на наставата,  затоа потребно е да се спроведат акции за уредување на забавни содржини 

во задниот дел од училишниот двор. 

Задниот дел од дворот  е ливада со нерамен терен.Сезонските цвеќиња се честопати цел на несовесни 

ѓраѓани кои ги корнат и оштетуваат.Исто така се почести се проблемите од локалното население и нивните 

миленици кои училишниот двор по наставниот ден го користат како парк за миленици. 

Внатрешна 
средина 

 Училиштето има одлично уреден внатрешен простор, не само во естетска смисла, туку е и функционален 
простор во кој се одржуваат и одбележуваат сите важни денови во текот на учебната година-како на пр.секој 
месец и спроведен  е ден за здрава храна, на паноата редовно се закачуваат изработки на учениците кои 
носат најразлични пораки и информации  и.т.н. 

Транспорт 

 Од одговорите за прашањата од областа транспорт е забележана потреба за потикнување на свеста за 

пешачење и возење велосипед ,наместо автомобил , како и означување на соодветни патеки и упатства за 

движење.Во контекс на наведеното и во пресрет на светскиот ден без автомобили 22-септември,училиштето 

организира  спортски активности и акција за потикнување на јавната свест преку потстеување за поставениот  

пулт за велосипеди во близина на училиштето наменет за ученици,наставници,родители и месното население  
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Отпад 

 Во однос на ѓубрето на учениците им е  јасна политиката на училиштето за справување со отпадот и сметаат 

дека нема доволно канти за отпад во нивната околина и од овде произлегува точка за акција-обезбедување 

доволно канти за отпад. Од областа рециклирање според дадените одговори како точка на акција ќе 

продолжиме со собирањето на  стара хартија,пластични шишиња,стари батерии  и ќе работиме на поефикасно 

користење на хартијата од страна на наставниците и учениците,а  секако ќе иницираме помасовно собирање 

на органскиот отпад погоден за компостирање и оновување на компостерот кој беше оштетен .Исто така ќе 

продолжиме со собирање на е-отпад, ако и соодветно третиање на стаклениот и металниот отпад во 

училиштето. 

Здравје 
Во однос на точката здравје продолжуваме  со кампањите и трибините за здрава храна секоја среда 
,подобрување на хигиенските услови и здравстевената заштита кај учениците 

Одржлив развој 

 Училиштето се насочува кон самостојно происвотство на компост за ѓубрење на садниците ,собирање на 
дождовница за одржување на зеленилото и пренамена отпадните предмети за повторна употреба –на пр.стари 
автомобилски гуми за жардињери,страри палети за клупи,изработка на практични предмети од металниот и 
дрвен отпад ... 

 

 Изготвил: ЕКО ТИМ при ОУ  ” Дане Крапчев” - Скопје 

 

                                   ПЛАН НА АКТИВНОСТИ  - 2016/17 
 
 
           Учесници во изработка на планот на активности: 
 

Бр. Име и презиме                      Институција/функција Машки Женски  

1. Наталија Николовска наставник  1 

2. Мирослава Стојмановска наставник  1 

3. Марија Николовска Наневска наставник  1 

4. Билјана Стојановска наставник  1 

5. Јулија Јанкуловска наставник  1 

6. Виолета Симоновска наставник  1 

7. Јорданчо Тодосиевски наставник 1  

8. Габриела Пљачковска педагог  1 

9. Орце Милошевски Тех.персонал 1  

ПРИЛОГ  11 
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10. Весна Стојановска Тех.персонал  1 

11. Сара Ѓорѓиоска ученик  1 

12. Тамара Велковска ученик  1 

13. данДамјан Дамјан Петрески ученик 1  

14. Софија Јовановиќ ученик  1 

15. Станислав Јовановиќ ученик 1  

ВКУПНО             4 11 

              
  ЕКО-СТАНДАРД 1. Заштеда на енергија 
  Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија. 
  Цели: Намалување на потрошувачката на електрична енергија за 10%  во споредба со претходната година. 
 

Точки на акција Начин на реализација Време на 
реализација 

Одговорен Потребни средства 

1. Менување на обичните 
светилки во холовите со 

штедливи 
 

Со прибрани средства од акции 
кои ќе се спроведат во 

училиштето 

Етапно во целата 
учебна година 

Јулија 
Јанкуловскахаус 
мајстор, ученици 

180 денари за една 
светилка 

 
 

2. Санирање на дел од 
оштетените врати 

Снимање на состојбата на 
оштетени врати и пропуштање 
воздух,лепење со изолационо 
ленти и санирање на вратите 

Етапно во целата 
учебна година 

Јулија 
Јанкуловскахаус 
мајстор, ученици 

5000 денари 

3. Истакнување на пораки и 
упатсва  за заштеда 

Изработка и истакнување на 
напишаните пораки и упатства 

во изложбени катчиња, 

Етапно во целата 
учебна година 

Јулија 
Јанкуловскаодде

ленски 
наставници, 

ученици 

/ 

4. Назначување одговорни 
лица за следење на 

состојбата 
 

на одделенски час одговорниот 
на еко тимот назначува 

одговорни лица 

Секој понеделник Јанкуловскаодде
ленски 

наставници, 
ученици 

/ 

5. Добивање на топла вода 
за техничка вода со 

помош на алтернатвини 
извори на Е 

Собирање на пластична 
амбалажа погодна за 

бојадисување и чување на вода 

Март-јуни Јулија 
Јанкуловскахаус 
мајстор, ученици 

Црна боја-500 ден 
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ЕКО-СТАНДАРД 2. Заштеда на вода 
Полиса: Рационално користење на водата. 
Цели: Намалување на потрошувачката на вода за 10%  во споредба со претходната година. 

 
ЕКО-СТАНДАРД 3. Одржување на зградата и здрава внатрешна средина 
Полиса:  Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење. 
Цели: Обезбедување на здрави услови за работење и престој во училиштето и градинката. 
 

Точки на акција Начин на реализација 
Време на 

реализација 
Одговорен Потребни средства 

1. 
Ослободување од 
непотребни 

Чистење на кабинети и 
училници 

септември 
Тех.персонал,наставн

ици,ученици 
/ 

Точки на акција Начин на реализација Време на 
реализациј

а 

Одговорен Потребни 
средства 

1. Обезбедување на техничка 
вода за одржување на 
зелените површини со 
поставените буриња  за 
собирање дождовница (оваа 
вода ќе се користи за 
наводнување на  зеленилото, 
чистење на дворот исл.) 

- Изработка на план за полевање на 
цвеќињата во училишната зграда со 
дождовница 
- Реализација на процесот( редовно 
полевање на цвеќињата и зеленилото 
- Информација зи извештај за преземената 
активност 

септември 
декември 

мај 

Тим од 
ученици 

одговорен 
наставник 
Билјана 

Стојановска 

/ 

2 Истакнување упатства за 
рационално користење на 
водата 

- Распишување на ликовен  и литературен 
конкурс за изработка на упатства за 
рационално користење на водата 
- Разгледување и истакнување на творбите 

септември 
март 

ученици 
,наставници 

/ 

3 Намалување на протокот на 
вода 

- Разгледување на состојбата на славините и 
нивниот проток на вода 
- Намалување на протокот на вода на избран 
број славини и казанчиња 
- Следење на состојбата преку еко патроли 
- Анализа на состојбата  за потрошеното 
количество вода споредено со минатата 
година 

Септември - 
мај 

Еко тим, хаус 
мајстор 

/ 
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предмети во 
зградата 

2. 

Разубавување на 
ходниците, 
канцелариите и 
ходниците со 
цвеќиња 

Донирање на цвеќиња од 
страна на ученици, 
родители, наставници 

Септември, 
октомври 

Ученици, наставници, 
родители, тех. 

персонал 
/ 

3. 

Истакнување на 
упатства за 
одржување на 
зградата и здрава 
животна средина во 
училиштето 

Изработка на пораки 
,упатства и истакнување на 
видно место 

тековно Ученици, наставници / 

4. 
Рециклирање 
хартија 

Организирање 
работилници за 
рециклирање на хартијата 

април Ученици, наставници 500 ден. 

 
ЕКО-СТАНДАРД 4. Уреден и еколошки двор 
Полиса: Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на животната средина.  
Цели: Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на кој максимално ќе користи за потребите на 
сите кои престојуваат во училиштето и градинката. 
 
 

Точки на акција Начин на реализација Време на 
реализација 

Одговорен Потребни 
средства 

1. Отстранување на непотребни и 
нефункционални предмети и 
растенија од дворот (исушени 
цвеќиња и дрва, скршени клупи, 
скршени корпи и слично). 

Организирање акција за чистење  
смет од бочните страни на 
училишниот двор 

септември Еко тим, 
одговорен 
наставник 

Мирослава С. 

/ 

2. Садење на локални дрвја на секои 
5м2. 
 

Засадување на високостеблести 
растенија од проектот ,, Од семче 
до растение’’ (елки) 

октомври Еко тим, 
одговорен 
наставник 
Мирослава  

/ 

3 Садење на локални цвеќиња. 
 

Засадување локални цвеќиња од 
сопствено производство 

Април и мај Ученици, 
наставници 

 



Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2016-2017 година 

 
141 

4 
 

Санирање (бојадисување, врзување, 
лепење и слично) на оградата или 
замена на оштетената ограда со 
нова. 

Боење на оградата од предниот 
дел од училишниот двор 

Април и мај 
 

Тех.песонал, 
ученици, 

наставници 

 
 

5 Изработка на план за наводнување 
(систем капка по капка, собирање на 
дождовницата, распоред на денови за 
наводнување според зеленилото со 
користење на техничка вода и  слично 

Одговорните на тимот за заштеда 
на вода и училишен двор да 
изработат план, ги известат 
вработените и учениците 

септември Еко тим за 
заштеда на вода, 

еко тим за 
уреден еколошки 

двор 

 

6 Одржување на зеленилото (редовно 
кастрење на зеленилото и косење на 
тревата). 
 

Тех. персонал во соработка со  
одговорниот на тимот ученици 
редовно организира акции за 
одржување на зеленилото со 
косење на тревата 

тековно Еко тим ,тех. 
персонал, 
ученици, 

наставници 

 
 
 
 

                            
                            Изготвил: Бојана М. Личева, Мирослава Стојмановска,Јулија Јанкуловска, Билјана Стојановска, Виолета Симоновска  
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ПРИЛОГ  12-а 

РАСПОРЕД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ЧАСОВИТЕ ОД ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА 

 
ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ 

 

 
Месец 

Ден Наставен 
предмет 

Наставник 

Септември 05 Македонски 
јазик 

Наставници од актив 
на II одд. 

12 Македонски 
јазик 

Наставници од актив 
на II одд. 

19 Математика Наставници од актив 
на II одд. 

26 Македонски 
јазик 

Наставници од актив 
на II одд. 

Октомври 03 Природни 
науки 

Наставници од актив 
на II одд. 

10 Општество Наставници од актив 
на II одд. 

17 Англиски јазик Весна Кочова 

25 Математика Наставници од актив 
на II одд. 

 31 Македонски 
јазик 

Наставници од актив 
на II одд. 

Ноември 07 Математика Наставници од актив 
на II одд. 

14 Македонски 
јазик 

Наставници од актив 
на II одд. 

21 Македонски 
јазик 

Наставници од актив 
на II одд. 

28 Математика Наставници од актив 
на II одд. 

Декември 05 Математика Наставници од актив 
на II одд. 

12 Математика Наставници од актив 
на II одд. 

19 Математика Наставници од актив 
на II одд. 

26 Природни 
науки 

Наставници од актив 
на II одд. 

Јануари 23 Македонски 
јазик 

Наставници од актив 
на II одд. 

 30 Општество Наставници од актив 
на II одд. 

Февруари 06 Природни 
науки 

Наставници од актив 
на II одд. 

13 Математика Наставници од актив 
на II одд. 

 20 Математика Наставници од актив 
на II одд. 

27 Математика Наставници од актив 
на II одд. 

29 Македонски 
јазик 

Наставници од актив 
на II одд. 

Март 06 Македонски 
јазик 

Наставници од актив 
на II одд. 

13 Математика Наставници од актив 
на II одд. 

20 Математика Наставници од актив 
на II одд. 

27 Англиски јазик Весна Кочова 

Април 03 Природни 
науки 

Наставници од актив 
на II одд. 

10. Општество Наставници од актив 
на II одд. 

18 Македонски 
јазик 

Наставници од актив 
на II одд. 

24 Англиски јазик Весна Кочова 
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Мај 02 Македонски 
јазик 

Наставници од актив 
на II одд. 

08 Природни 
науки 

Наставници од актив 
на II одд. 

15 Математика Наставници од актив 
на II одд. 

22 Македонски 
јазик 

Наставници од актив 
на II одд. 

29 Математика Наставници од актив 
на II одд. 

Јуни 05 Македонски 
јазик 

Наставници од актив 
на II одд. 

         

  ДОПОЛНИТЕЛНА  НАСТАВА ЗА III ОДД. 

месец ден Предмет Наставник 

Септември 07 Македонски јазик Наставници од 
актив на III одд. 

14 Математика Наставници од 
актив на III одд. 

21 Англиски јазик Евдокија Димовска 

28 Македонски јазик Наставници од 
актив на III одд. 

 
Октомври 

05 Математика Наставници од 
актив на III одд. 

12 Македонски јазик Наставници од 
актив на III одд. 

19 Работа со компјутери и 
основи на програмирање 

Наставници од 
актив на III одд. 

26 Природни науки Наставници од 
актив на III одд. 

 
Ноември 

02 Математика Наставници од 
актив на III одд. 

09 Работа со компјутери и Наставници од 

основи на програмирање актив на III одд. 

16 Англиски јазик Евдокија Димовска  

23 Музичко образование Наставници од 
актив на III одд. 

30 Македонски јазик Наставници од 
актив на III одд. 

 
Декември 

07 Општество Наставници од 
актив на III одд. 

14 Математика Наставници од 
актив на III одд. 

21 Природни нуки Наставници од 
актив на III одд. 

28 Македонски јазик Наставници од 
актив на III одд. 

 
Јануари 

18 Ликовно обр Наставници од 
актив на III одд. 

25 Работа со компјутери и 
основи на програмирање 

Наставници од 
актив на III одд. 

 
Февруари 

01 Македонски јазик Наставници од 
актив на III одд. 

08 Математика Наставници од 
актив на III одд. 

15 Македонски јазик Наставници од 
актив на III одд. 

22 Работа со компјутери и 
основи на програмирање 

Наставници од 
актив на III одд. 

 
Март 

01 Македонски јазик Наставници од 
актив на III одд. 

08 Англиски јазик Евдокија Димовска  

15 Математика Наставници од 
актив на III одд. 

22 Македонски јазик Наставници од 
актив на III одд. 

29 Природни науки Наставници од 
актив на III одд. 
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Април 

05 Општество Наставници од 
актив на III одд. 

12 Англиски јазик Евдокија Димовска  

19 Математика Наставници од 
актив на III одд. 

26 Музичко образование Наставници од 
актив на III одд. 

 
Мај 

03 Ликовно обр Наставници од 
актив на III одд. 

10 Македонски јазик Наставници од 
актив на III одд. 

17 Природни науки Наставници од 
актив на III одд. 

31 Математика Наставници од 
актив на III одд. 

       

 ДОПОЛНИТЕЛНА  НАСТАВА ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ 

Mесец Ден Предмет  Наставник 

Септември 1 Математика Наставници од 
актив на IV одд. 

15 Работа со 
компјутери 

Наставници од 
актив на IV одд. 

22 Македонски јазик Наставници од 
актив на IV одд. 

29 Математика Наставници од 
актив на IV одд 

Октомври 6 Математика Наставници од 
актив на IV одд. 

13 Македонски јазик Наставници од 
актив на IV одд. 

20 Англиски јазик Весна Кочова 

27 Општество Наставници од 
актив на IV одд. 

Ноември 3 Техничко обр. Наставници од 
актив на IV одд. 

10 Работа со комјутери Наставници од 
актив на IV одд. 

17 Математика Наставници од 
актив на IV одд. 

24 Македонски јазик Наставници од 
актив на IV одд. 

Декември 1 Општество Наставници од 
актив на IV одд. 

15 Англиски јазик Весна Кочова 

22 Природни науки Наставници од 
актив на IV одд. 

29 Музичко 
образование 

Наставници од 
актив на IV одд. 

Јануари 26 Математика Наставници од 
актив на IV одд. 

Февруари 2 Работа со 
компјутери 

Наставници од 
актив на IV одд. 

9 Општество Наставници од 
актив на IV одд. 

16 Македонски јазик Наставници од 
актив на IV одд. 

23 Природни науки Наставници од 
актив на IV одд. 

Март 2 Македонски јазик Наставници од 
актив на IV одд. 

9 Англиски јазик Весна Кочова 

16 Музичко 
образование 

Наставници од 
актив на IV одд. 

23 Македонски јазик Наставници од 
актив на IV одд. 

30 Математика Наставници од 
актив на IV одд 
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Април 6 Англиски  јазик Весна Кочова 

13 Македонски јазик Наставници од 
актив на IV одд. 

20 Англиски јазик Весна Кочова 

27 Математика Наставници од 
актив на IV одд 

Мај 4 Македонски јазик Наставници од 
актив на IV одд. 

11 Англиски јазик Весна Кочова 

18 Природни науки Наставници од 
актив на IV одд. 

25 Математика Наставници од 
актив на IV одд 

Јуни 1  
Математика 

Наставници од 
актив на IV одд. 

 9 Музичко 
образование 

Наставници од 
актив на IV одд. 

         ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА ЗА V1, V2 и V3 ОДД. 

 

Mесец Ден Предмет  Наставник 

Септември 05 Македонски јазик  Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

12 Математика Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

19 Македонски јазик Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

26 Математика Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

Октомври 03 Математика Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

10 Англиски  јазик Весна Костовска 

17 Природни науки Бојана М. Личева 

V3 

24 Општество За наставници од 
V1, V2 и  V3 одд. 

 31 Македонски јазик Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

Ноември 07 Математика Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

14 Општество Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

21 Англиски јазик Весна Костовска 

28 Природни науки Бојана М. Личева 
V3 

Декември 05 Математика Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

12 Македонски јазик Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

19 Математика Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

26 Англиски јазик Весна Костовска 

Јануари 23 Македонски јазик Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

 30 
 

Општество Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

Февруари 06 Математика Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

13 Математика Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

20 Македонски јазик Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

27 Англиски  јазик Весна Костовска 

Март 06 Математика Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

13 Македонски јазик Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 
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20 Природни наукји Бојана М. Личева 
V3 

27 Математика Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

Април 03 Англиски јазик Весна Костовска 

10 Музичко о. Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

17 Математика Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

24 Македонски јазик Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

Мај 08 Природни науки Бојана М. Личева  
V3 

15 Македонски јазик Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

22 Општество Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

29 Математика Наставници од V1, 
V2 и  V3 одд. 

Јуни 05 Англиски јазик Весна Костовска 

 
             ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА ЗА V4 ОДД. 

 

Mесец Ден Предмет  Наставник 

Септември 08 Македонски јазик  Наташа Ј. 
Георгиева 

15 Математика Наташа Ј. Георгиева 

22 Македонски јазик Наташа Ј. Георгиева 

29 Математика Наташа Ј. Георгиева 

Октомври 06 Математика Наташа Ј. Георгиева 

13 Англиски  јазик Весна Костовска 

20 Природни науки Бојана М. Личева  

27 Општество Наташа Ј. Георгиева 

Ноември 03 Математика Наташа Ј. Георгиева 

10 Општество Наташа Ј. Георгиева 

17 Англиски јазик Весна Костовска 

24 Природни науки Бојана М. Личева  

Декември 01 Математика Наташа Ј. Георгиева 

08 Македонски јазик Наташа Ј. Георгиева 

15 Математика Наташа Ј. Георгиева 

22 Англиски јазик Весна Костовска 

 29 Македонски јазик Наташа Ј. Георгиева 

Јануари 26 Општество Наташа Ј. Георгиева 

Февруари 02 Математика Наташа Ј. Георгиева 

09 Математика Наташа Ј. Георгиева 

16 Македонски јазик Наташа Ј. Георгиева 

23 Англиски  јазик Весна Костовска 

Март 02 Математика Наташа Ј. Георгиева 

09 Македонски јазик Наташа Ј. Георгиева 

16 Природни наукји Бојана М. Личева  

23 Математика Наташа Ј. Георгиева 

 30 Англиски јазик Весна Костовска 

Април 06 Музичко о. Наташа Ј. Георгиева 

13 Математика Наташа Ј. Георгиева 

20 Македонски јазик Наташа Ј. Георгиева 

27 Македонски јазик Наташа Ј. Георгиева 

Мај 04 Природни науки Бојана М. Личева  

11 Македонски јазик Наташа Ј. Георгиева 

18 Општество Наташа Ј. Георгиева 

25 Математика Наташа Ј. Георгиева 

Јуни 01 Англиски јазик Весна Костовска 

 
            ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА ВО VI ОДДЕЛЕНИЕ                   

месец Ден Предмет Наставник 

Септември 15 Природни науки Бојана М.Личева 

22 Историја Душко Анастасовски 
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29 Француски ј Анета Митевска 

Октомври 4 Македонски ј Јагода Филиповска 

Елена Малинова 

13 Математика Александра 

Стојчевска 

Билјана Стојановска 

10 Англиски ј Весна Трајковска 

Весна Костовска 

27 Македонски ј Јагода Филиповска 

Елена Малинова 

Ноември 31 Географија Бранко Атанасоски 

10 Музичко обр. Ванчо Јовчев 

17 Англиски ј Весна Трајковска 

Весна Костовска 

24 Историја Душко Анастасовски 

Декември 01 Математика Александра 

Стојчевска 

Билјана Стојановска 

09 Информат. Марина Пејковска 

15 Македонски ј Јагода Филиповска 

Елена Малинова 

22 Кл.култура во 

ев.цивил/Етка на 

рел. 

Валентина 

Николовска/ Даниела 

Ристевска 

29 Физичко и здр. 

обр. 

Јорданчо Тодосиев 

Јануари 26 Географија Бранко Атанасоски 

Февруари 02 Математика Александра 

Стојчевска 

Билјана Стојановска 

09 Природни науки Бојана М.Личева 

16 Македонски ј Јагода Филиповска 

Елена Малинова 

23 Историја Душко Анастасовски 

Март 02 Математика Александра 

Стојчевска 

Билјана Стојановска 

09 Англиски ј Весна Трајковска 

Весна Костовска 

16 Природни науки Бојана М.Личева 

23 Кл.култура во 

ев.цивил/Етка на 

рел. 

Валентина 

Николовска/ Даниела 

Ристевска 

30 Математика Александра 

Стојчевска 

Билјана Стојановска 

Април 06 Информат. Марина Пејковска 

13 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 

Анета Митевска 

20 Географија  Бранко Атанасоски 

27 Ликовно обр. Марија Н.Наневска 

Мај 04 Македонски ј  Јагода Филиповска 

Елена Малинова 

11 Математика Александра 

Стојчевска 

Билјана Стојановска 

18 ТО Борис Шундовски 

25 Информат. Марина Пејковска 

Јуни 01 Француски ј Анета Митевска 

08 Англиски ј Весна Трајковска 
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Весна Костовска 

 
ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА ВО VII ОДДЕЛЕНИЕ 

 
месец Ден Предмет Наставник 

Септември 15 Биологија Бојана М.Личева 

22 Историја Душко Анастасовски 

29 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 
Анета Митевска 

Октомври 4 Физичко и здр. обр. Јорданчо Тодосиев 

13 Македонски ј Јагода Филиповска 

10 Математика Билјана Стојановска 

27 Англиски ј Весна Трајковска 

Ноември 31 Географија  

10 Математика Билјана Стојановска 

17 Музичко обр. Ванчо Јовчев 

24 Англиски ј Весна Трајковска 

Декември 01 Историја Душко Анастасовски 

09 Биологија Бојана М.Личева 

15 Информат. Марина Пејковска 

22 Македонски ј Јагода Филиповска 

29 Математика Билјана Стојановска 

Јануари 26 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 
Анета Митевска 

Февруари 02 Македонски ј Јагода Филиповска 

09 Географија  

16 Етика Соња Божиновска 

23 Македонски ј Јагода Филиповска 

02 Историја Душко Анастасовски 

Март 09 Математика Билјана Стојановска 

16 Англиски ј Весна Трајковска 

23 Биологија Бојана М.Личева 

30 Македонски ј Јагода Филиповска 

Април 06 Математика Билјана Стојановска 

13 Информат. Марина Пејковска 

20 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 
Анета Митевска 

27 Географија  

Мај 04 Ликовно обр. Марија Н.Наневска 

11 Македонски ј  Јагода Филиповска 

18 Математика Билјана Стојановска 

25 Етика Соња Божиновска 

Јуни 01 Информат. Марина Пејковска 

08 Англиски ј Весна Трајковска 

 
ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА ВО VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

 
месец Ден Предмет Наставник 

Септември 15 Македонски ј. Катица Стојчевска 
Елена Малинова 

22 Математика Лиле Сарваноска 
Јулија Јанкуловска 
Александра Стојчевска 

29 Англиски ј Катерина Лукарова 
Весна Кочова 

Октомври 4 Физика Јулија Ј. Караланова 

13 Хемија Елена Томевска 

10 биологија  

27 Граѓанско обр Магдалена Павлеска 

Ноември 
 

31. Француски ј Јасмина Ѓоргиева 

10 Македонски ј. Катица Стојчевска 
Елена Малинова 
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17. Математика Лиле Сарваноска 
Јулија Јанкуловска 
Александра Стојчевска 

24. Англиски ј Катерина Лукарова 
Весна Кочова 

Декември 01. историја Магдалена Павлеска 
Душко Анастасовски 

09. Физика Јулија Ј. Караланова 

15. Хемија Елена Томевска 

22. биологија  

29 Македонски ј. Катица Стојчевска 
Елена Малинова 

Јануари 26. Математика Лиле Сарваноска 
Јулија Јанкуловска 
Александра Стојчевска 

Февруари 02 географија Бранко Атанасоски 

09 Музичко обр. Ванчо Јовчев 

16 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 

23 историја Магдалена Павлеска 
Душко Анастасовски 

02 Ликовно обр. Марија Н.Наневска 

Март 09 Македонски ј. Катица Стојчевска 
Елена Малинова 

16 Математика Лиле Сарваноска 
Јулија Јанкуловска 
Александра Стојчевска 

23 Англиски ј Катерина Лукарова 
Весна Кочова 

30 географија Бранко Атанасоски 

Април 06 Македонски ј. Катица Стојчевска 
Елена Малинова 

13 Математика Лиле Сарваноска 
Јулија Јанкуловска 

Александра Стојчевска 

20 Англиски ј Катерина Лукарова 
Весна Кочова 

27 Физика Јулија Ј. Караланова 

Мај 04 Хемија Елена Томевска 

11 биологија  

18 географија Бранко Атанасоски 

25 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 

Јуни 01 историја Магдалена Павлеска 
Душко Анастасовски 

08. Физичко и 
здр.обр. 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА ВО IX ОДДЕЛЕНИЕ 

 
месец Ден Предмет Наставник 

Септември 15 Македонски ј. Катица Стојчевска 

22 Математика Лиле Сарваноска 

29 Англиски ј Катерина Лукарова 

Октомври 4 Физика Јулија Ј. Караланова 

13 Хемија Елена Томевска 

10 биологија  

27 Граѓанско обр Магдалена Павлеска 

Ноември 31. Француски ј Јасмина Ѓоргиева 

10 Македонски ј. Катица Стојчевска 
Елена Малинова 

17 Математика Лиле Сарваноска 
Александра Стојчевска 

24 Англиски ј Катерина Лукарова 

Декември 01 историја Магдалена Павлеска 

09 Физика Јулија Ј. Караланова 

15 Хемија Елена Томевска 

22 биологија  
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ПРИЛОГ  12-б 

29 Македонски ј. Катица Стојчевска 

Јануари 26 Математика Лиле Сарваноска 

Февруари 02 географија Бранко Атанасоски 

09 Музичко обр. Ванчо Јовчев 

16 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 

23 историја Магдалена Павлеска 

02 Ликовно обр. Марија Н.Наневска 

Март 09 Македонски ј. Катица Стојчевска 

16 Математика Лиле Сарваноска 

23 Иновации Елена Томевска 

30 географија Бранко Атанасоски 

Април 06 Македонски ј. Катица Стојчевска 

13 Математика Лиле Сарваноска 

20 Англиски ј Катерина Лукарова 

27 Физика Јулија Ј. Караланова 

Мај 04 Хемија Елена Томевска 

11 биологија  

18 географија Бранко Атанасоски 

25 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 

Јуни 01 историја Магдалена Павлеска 

08 Физичко и 
здр.обр. 

 

 

Забелешка: Програмата може да претрпи промени во 

зависност од      потребите на учениците. 

 

 

 

 
 
 

РАСПОРЕД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
ЧАСОВИТЕ ОД ДОДАТНА НАСТАВА 

 
ДОДАТНА  НАСТАВА ЗА II ОДДЕЛЕНИЕ 

 
Месец 

Ден Наставен 
предмет 

Наставник 

Септември 05.09.2016 Македонски јазик Наставници од 
актив на II одд. 

12.09.2016 Македонски јазик Наставници од 
актив на II одд. 

19.09.2016 Математика Наставници од 
актив на II одд. 

26.09.2016 Македонски јазик Наставници од 
актив на II одд. 

Октомври 03.2016 Природни науки Наставници од 
актив на II одд. 

10.2016 Општество Наставници од 
актив на II одд. 

17.2016 Англиски јазик Весна Кочова 

25.2016 Математика Наставници од 
актив на II одд. 

 31.2016 Македонски јазик Наставници од 
актив на II одд. 

Ноември 07.2016 Математика Наставници од 
актив на II одд. 

14.2016 Македонски јазик Наставници од 
актив на II одд. 

21.2016 Македонски јазик Наставници од 
актив на II одд. 

28.2016 Математика Наставници од 
актив на II одд. 
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Декември 05.2016 Математика Наставници од 
актив на II одд. 

12.2016 Математика Наставници од 
актив на II одд. 

19.2016 Математика Наставници од 
актив на II одд. 

26.2016 Природни науки Наставници од 
актив на II одд. 

Јануари 232017 Македонски јазик Наставници од 
актив на II одд. 

 302017 Општество Наставници од 
актив на II одд. 

Февруари 06.02.2017 Природни науки Наставници од 
актив на II одд. 

13.02.2017 Математика Наставници од 
актив на II одд. 

 20.02.2017 Математика Наставници од 
актив на II одд. 

27.02.2017 Математика Наставници од 
актив на II одд. 

29.02.2017 Македонски јазик Наставници од 
актив на II одд. 

Март 06.03.2017 Македонски јазик Наставници од 
актив на II одд. 

13.03.2017 Математика Наставници од 
актив на II одд. 

20.03.2017 Математика Наставници од 
актив на II одд. 

27.03.2017 Англиски јазик Весна Кочова 

Април 03.04.2017 Природни науки Наставници од 
актив на II одд. 

10.04.2017 Општество Наставници од 
актив на II одд. 

18.04.2017 Македонски јазик Наставници од 

актив на II одд. 

24.04.2017 Англиски јазик Весна Кочова 

Мај 02.05.2017 Македонски јазик Наставници од 
актив на II одд. 

08.05.2017 Природни науки Наставници од 
актив на II одд. 

15.05.2017 Математика Наставници од 
актив на II одд. 

22.05.2017 Македонски јазик Наставници од 
актив на II одд. 

29.05.2017 Математика Наставници од 
актив на II одд. 

Јуни 05.06.2017 Македонски јазик Наставници од 
актив на II одд. 

 

ДОДАТНА  НАСТАВА ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ 

Месец Ден Предмет Наставник 

Септември 01 Македонски јаз Наставници од актив 
на III одд. 

15 Работа со компјутери 
и основи на 
програмирање 

Наставници од актив 
на III одд. 

22 Математика Наставници од актив 
на III одд. 

29 Англиски јазик Евдокија Димовска 

Октомври 
 

06 Физичко и 
здравствено обр. 

Наставници од актив 
на III одд. 

13 Македонски јаз Наставници од актив 
на III одд. 

20 Математика Наставници од актив 
на III одд. 

  17 Математика Наставници од актив 
на III одд. 
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Ноември 03 Математика Наставници од актив 
на III одд. 

10 Македонски јаз Наставници од актив 
на III одд. 

17 Англиски јаз Евдокија Димовска 

24 Работа со компјутери 
и основи на 
програмирање 

Наставници од актив 
на III одд. 

Декември 01 Природни науки Наставници од актив 
на III одд. 

15 Македонски јаз Наставници од актив 
на III одд. 

22 Музичко обр Наставници од актив 
на III одд. 

29 Ликовно обр. Наставници од актив 
на III одд. 

Јануари 26 Физичко и 
здравствено обр. 

Наставници од актив 
на III одд. 

   

Февруари 02 Македонски јаз Наставници од актив 
на III одд. 

09 Англиски јаз Евдокија Димовска 

16 Математика Наставници од актив 
на III одд. 

23 Математика Наставници од актив 
на III одд. 

Март 02 Ликовно обр Наставници од актив 
на III одд. 

09 Општество Наставници од актив 
на III одд. 

16 Математика Наставници од актив 
на III одд. 

23 Природни науки Наставници од актив 
на III одд. 

30 Англиски јаз Евдокија Димовска 

Април 
 

06 Музичко обр Наставници од актив 
на III одд. 

13 Ликовно обр Наставници од актив 
на III одд. 

20 Физичко и 
здравствено обр. 

Наставници од актив 
на III одд. 

27 Македонски јаз Наставници од актив 
на III одд. 

Мај 04 Работа со компјутери 
и основи на 
програмирање 

Наставници од актив 
на III одд. 

11 Македонски јаз Наставници од актив 
на III одд. 

18 Општество Наставници од актив 
на III одд. 

25 Музичко обр. Наставници од актив 
на III одд. 

Јуни 01 Математика Наставници од актив 
на III одд. 

08 Македонски Наставници од актив 
на III одд. 

Вкупно 36   

 

ДОДАТНА  НАСТАВА ЗА IV ОДДЕЛЕНИЕ 

Месец Ден Предмет  Наставник 

Септември 2 Македонски ј. Наставници од актив 
на IV одд. 

9 Матетатика Наставници од актив 
на IV одд. 

16 Англиски ј. Весна Кочова 

23 Општество Наставници од актив 
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на IV одд 

30 Ликовно обр Наставници од актив 
на IV одд. 

Октомври 
 

7 Македонски ј. Наставници од актив 
на IV одд. 

14 Природни н. Наставници од актив 
на IV одд. 

21 Матетатика  Наставници од актив 
на IV одд. 

28 Англиски ј. Весна Кочова 

Ноември 4 Македонски ј. Наставници од актив 
на IV одд. 

11 Општество Наставници од актив 
на IV одд 

18 Матетатика Наставници од актив 
на IV одд. 

25 Работа со 
компјутери 

Наставници од актив 
на IV одд. 

Декември 2 Македонски ј. Наставници од актив 
на IV одд. 

9 Англиски ј. Весна Кочова 

16 Математика Наставници од актив 
на IV одд 

23 Физичко обр. Наставници од актив 
на IV одд. 

30 Музичко обр. Наставници од актив 
на IV одд 

Јануари 20 Музичко обр. Наставници од актив 
на IV одд. 

27 Македонски ј. Наставници од актив 
на IV одд. 

 
Февруари 

3 Англиски ј. Весна Кочова 

10 Техничко обр. Наставници од актив 
на IV одд. 

17 Работа со 
компјутери 

Наставници од актив 
на IV одд. 

24 Ликовно обр Наставници од актив 
на IV одд. 

Март 3 Математика Наставници од актив 
на IV одд. 

10 Математика Наставници од актив 
на IV одд. 

17 Математика Наставници од актив 
на IV одд. 

24 Англиски ј. Весна Кочова 

31 Македонски ј. Наставници од актив 
на IV одд 

Април 
 

7 Музичко обр. Наставници од актив 
на IV одд. 

21 Природни н. Наставници од актив 
на IV одд. 

28 Физичко обр. Наставници од актив 
на IV одд. 

Мај 5 Македонски ј. Наставници од актив 
на IV одд. 

12 Англиски ј. Весна Кочова 

19 Работа со 
компјутери 

Наставници од актив 
на IV одд 

26 Физичко обр. Наставници од актив 
на IV одд 

Јуни 9 Македонски ј. Наставници од актив 
на IV одд 

 

ДОДАТНА  НАСТАВА ЗА V1,V2 ОДДЕЛЕНИЕ 

Месец Ден Предмет  Наставник 

Септември 02 Македонски Наставници од  V1 и V2 
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јазик одд. 

09 Математика  Наставници од  V1 и V2 
одд. 

16 Општество Наставници од  V1 и V2 
одд. 

23 Ликовно о. Наставници од  V1 и V2 
одд. 

30 Математика Наставници од  V1 и V2 
одд. 

Октомври 
 

07 Македонски 
јазик 

Наставници од  V1 и V2 
одд. 

14 Македонски 
јазик 

Наставници од  V1 и V2 
одд. 

21 Англиски 
јазик 

Весна Костовска 

28 Природни 
науки 

 

Ноември 04 Математика Наставници од  V1 и V2 
одд. 

11 Македонски 
јазик 

Наставници од  V1 и V2 
одд. 

18 Македонски 
јазик 

Наставници од  V1 и V2 
одд. 

25 Англиски 
јазик 

Весна Костовска 

Декември 02 Природни 
науки 

 

09 Техничко о. Борис Шундовски 

16 Ликовно о. Наставници од  V1 и V2 
одд. 

23 Општество Наставници од  V1 и V2 
одд. 

30 Математика Наставници од актив на 
IV одд. 

Јануари 20 Музичко о. Наставници од  V1 и V2 
одд. 

27 Англиски 
јазик 

Весна Костовска 

 
Февруари 

03 Математика Наставници од  V1 и V2 
одд. 

10 Ликовно о. Наставници од  V1 и V2 
одд. 

17 Математика  Наставници од  V1 и V2 
одд. 

24 Приордни 
науки 

 

Март 03 Општество Наставници од  V1 и V2 
одд. 

10 Математика Наставници од  V1 и V2 
одд. 

17 Ликовно о. Наставници од  V1 и V2 
одд. 

24 Музичко о. Наставници од  V1 и V2 
одд. 

31 Ликовно о. Наставници од  V1 и V2 
одд. 

Април 
 

07 Математика Наставници од  V1 и V2 
одд. 

14 Општество Наставници од  V1 и V2 
одд. 

21 Општество Наставници од  V1 и V2 
одд. 

28 Музичко о. Наставници од  V1 и V2 
одд. 

Мај 05 Техничко о. Борис Шундовски 

12 Природни 
науки 

 

19 Македонски Наставници од  V1 и V2 
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јазик одд. 

26 Англиски 
јазик 

Весна Костовска 

Јуни 02 Македонски 
јазик 

Наставници од  V1 и V2 
одд. 

 

ДОДАТНА  НАСТАВА ЗА V3, V4 ОДДЕЛЕНИЕ 

Месец Ден Предмет  Наставник 

Септември 06 Математика Наставници од  V3 и V4 одд. 

13 Општество Наставници од  V3 и V4 одд. 

20 Ликовно о. Наставници од  V3 и V4 одд. 

27 Математика Наставници од  V3 и V4 одд. 

Октомври 
 

04 Македонски 
јазик 

Наставници од  V3 и V4 одд. 

11 Македонски 
јазик 

Наставници од  V3 и V4 одд. 

18 Англиски 
јазик 

Весна Костовска 

25 Природни 
науки 

Бојана М. Личева 

Ноември 01 Математика Наставници од  V3 и V4 одд. 

08 Македонски 
јазик 

Наставници од  V3 и V4 одд. 

15 Македонски 
јазик 

Наставници од  V3 и V4 одд. 

22 Англиски 
јазик 

Весна Костовска 

 29 Природни 
науки 

Бојана М. Личева 

Декември 06 Техничко о. Борис Шундовски 

13 Ликовно о. Наставници од  V3 и V4одд. 

20 Општество Наставници од  V3 и V4одд. 

27 Математика Наставници од  V3 и V4 одд. 

Јануари 24 Музичко о. Наставници од  V3 и V4 одд. 

31 Англиски 
јазик 

Весна Костовска 

 
Февруари 

07 Математика Наставници од  V3 и V4 одд. 

14 Ликовно о. Наставници од  V3 и V4 одд. 

21 Математика  Наставници од  V3 и V4 одд. 

28 Приордни 
науки 

Бојана М. Личева 

Март 07 Општество Наставници од  V3 и V4 одд. 

14 Математика Наставници од  V3 и V4 одд. 

21 Ликовно о. Наставници од  V3 и V4 одд. 

28 Музичко о. Наставници од  V3 и V4 одд. 

Април 
 

04 Математика Наставници од  V3 и V4 одд. 

11 Општество Наставници од  V3 и V4 одд. 

18 Општество Наставници од  V3 и V4 одд. 

25 Музичко о. Наставници од  V3 и V4 одд. 

Мај 02 Техничко о. Борис Шундовски 

09 Природни 
науки 

Бојана М. Личева 

16 Македонски 
јазик 

Наставници од  V3 и V4 одд. 

23 Математик Наставници од  V3 и V4 одд. 

 30 Англиски 
јазик 

Весна Костовска 

Јуни 06 Македонски 
јазик 

Наставници од  V3 и V4 одд. 
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ДОДАТНА НАСТАВА ВО VI ОДДЕЛЕНИЕ 

месец Ден Предмет Наставник 

Септември 13 Природни науки Бојана М.Личева 

20 Историја Душко Анастасовски 

27 Француски ј Анета Митевска 

Октомври 04 Македонски ј Јагода Филиповска 
Елена Малинова 

14 Математика Александра Стојчевска 
Билјана Стојановска 

18 Англиски ј Весна Трајковска 
Весна Костовска 

25 Македонски ј Јагода Филиповска 
Елена Малинова 

Ноември 01 Географија Бранко Атанасоски 

08 Музичко обр. Ванчо Јовчев 

15 Англиски ј Весна Трајковска 
Весна Костовска 

22 Историја Душко Анастасовски 

29 Математика Александра Стојчевска 
Билјана Стојановска 

Декември 06 Информат. Марина Пејковска 

13 Македонски ј Јагода Филиповска 
Елена Малинова 

20 Кл.култура во 
ев.цивил/Етка 
на рел. 

Валентина Николовска/ 
Даниела Ристевска 

27 Физичко и здр. 
обр. 

Јорданчо Тодосиев 

Јануари 24 Географија Бранко Атанасоски 

31 Математика Александра Стојчевска 
Билјана Стојановска 

Февруари 07 Природни науки Бојана М.Личева 

14 Македонски ј Јагода Филиповска 
Елена Малинова 

21 Историја Душко Анастасовски 

28 Математика Александра Стојчевска 
Билјана Стојановска 

Март 07 Англиски ј Весна Трајковска 
Весна Костовска 

14 Природни науки Бојана М.Личева 

21 Кл.култура во 
ев.цивил/Етка 
на рел. 

Валентина Николовска/ 
Даниела Ристевска 

28 Математика Александра Стојчевска 
Билјана Стојановска 

Април 04 Информат. Марина Пејковска 

11 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 
Анета Митевска 

18 Географија  Бранко Атанасоски 

25 Ликовно обр. Марија Н.Наневска 

Мај 02 Македонски ј  Јагода Филиповска 
Елена Малинова 

09 Математика Александра Стојчевска 
Билјана Стојановска 

16 ТО Борис Шундовски 

23 Информат. Марина Пејковска 

30 Француски ј Анета Митевска 

Јуни 06 Англиски ј Весна Трајковска 
Весна Костовска 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ВО VII ОДДЕЛЕНИЕ 

месец Ден Предмет Наставник 

Септември 13 Биологија Бојана М.Личева 

20 Историја Душко Анастасовски 
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27 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 
Анета Митевска 

Октомври 04 Физичко и здр. 
обр. 

Јорданчо Тодосиев 

14 Македонски ј Јагода Филиповска 

18 Математика Билјана Стојановска 

25 Англиски ј Весна Трајковска 

Ноември 01 Географија  

08 Математика Билјана Стојановска 

15 Музичко обр. Ванчо Јовчев 

22 Англиски ј Весна Трајковска 

29 Историја Душко Анастасовски 

Декември 06 Биологија Бојана М.Личева 

13 Информат. Марина Пејковска 

20 Македонски ј Јагода Филиповска 

27 Математика Билјана Стојановска 

Јануари 24 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 
Анета Митевска 

31 Македонски ј Јагода Филиповска 

Февруари 07 Географија  

14 Етика Соња Божиновска 

21 Македонски ј Јагода Филиповска 

28 Историја Душко Анастасовски 

Март 07 Математика Билјана Стојановска 

14 Англиски ј Весна Трајковска 

21 Биологија Бојана М.Личева 

28 Македонски ј Јагода Филиповска 

Април 04 Математика Билјана Стојановска 

11 Информат. Марина Пејковска 

18 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 
Анета Митевска 

25 Географија  

Мај 02 Ликовно обр. Марија Н.Наневска 

09 Македонски ј  Јагода Филиповска 

16 Математика Билјана Стојановска 

23 Етика Соња Божиновска 

30 Информат. Марина Пејковска 

Јуни 06 Англиски ј Весна Трајковска 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ВО VIII ОДДЕЛЕНИЕ 

месец Ден Предмет Наставник 

Септември 13 Македонски ј. Катица Стојчевска 
Елена Малинова 

20 Математика Лиле Сарваноска 
Јулија Јанкуловска 
Александра Стојчевска 

27 Англиски ј Катерина Лукарова 
Весна Кочова 

Октомври 04 Физика Јулија Ј. Караланова 

14 Хемија Елена Томевска 

18 биологија  

25 Граѓанско обр Магдалена Павлеска 

Ноември 
 

01 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 

08 Македонски ј. Катица Стојчевска 
Елена Малинова 

15 Математика Лиле Сарваноска 
Јулија Јанкуловска 
Александра Стојчевска 

22 Англиски ј Катерина Лукарова 
Весна Кочова 

29 историја Магдалена Павлеска 
Душко Анастасовски 

Декември 06 Физика Јулија Ј. Караланова 

13. Хемија Елена Томевска 
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20 биологија  

27 Македонски ј. Катица Стојчевска 
Елена Малинова 

Јануари 24 Математика Лиле Сарваноска 
Јулија Јанкуловска 
Александра Стојчевска 

31 географија Бранко Атанасоски 

Февруари 07 Музичко обр. Ванчо Јовчев 

14 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 

21 историја Магдалена Павлеска 
Душко Анастасовски 

28 Ликовно обр. Марија Н.Наневска 

Март 07 Македонски ј. Катица Стојчевска 
Елена Малинова 

14 Математика Лиле Сарваноска 
Јулија Јанкуловска 
Александра Стојчевска 

21 Англиски ј Катерина Лукарова 
Весна Кочова 

28 географија Бранко Атанасоски 

Април 04 Македонски ј. Катица Стојчевска 
Елена Малинова 

11 Математика Лиле Сарваноска 
Јулија Јанкуловска 
Александра Стојчевска 

18 Англиски ј Катерина Лукарова 
Весна Кочова 

25 Физика Јулија Ј. Караланова 

Мај 02 Хемија Елена Томевска 

09 биологија  

16 географија Бранко Атанасоски 

23 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 

30 историја Магдалена Павлеска 
Душко Анастасовски 

Јуни 06 Физичко и 
здр.обр. 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА ВО IX ОДДЕЛЕНИЕ 

месец Ден Предмет Наставник 

Септември 13 Македонски ј. Катица Стојчевска 

20 Математика Лиле Сарваноска 

27 Англиски ј Катерина Лукарова 

Октомври 04 Физика Јулија Ј. Караланова 

14 Хемија Елена Томевска 

18 биологија  

25 Граѓанско обр Магдалена Павлеска 

Ноември 01 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 

08 Македонски ј. Катица Стојчевска 
Елена Малинова 

15. Математика Лиле Сарваноска 
Александра Стојчевска 

22 Англиски ј Катерина Лукарова 

29 историја Магдалена Павлеска 

Декември 06 Физика Јулија Ј. Караланова 

13 Хемија Елена Томевска 

20 биологија  

27 Македонски ј. Катица Стојчевска 

Јануари 24 Математика Лиле Сарваноска 

31 географија Бранко Атанасоски 

Февруари 07 Музичко обр. Ванчо Јовчев 

14 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 
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ПРИЛОГ  12-в 
21 историја Магдалена Павлеска 

28 Ликовно обр. Марија Н.Наневска 

Март 07 Македонски ј. Катица Стојчевска 

14 Математика Лиле Сарваноска 

21 Иновации Елена Томевска 

28 географија Бранко Атанасоски 

Април 04 Македонски ј. Катица Стојчевска 

11 Математика Лиле Сарваноска 

18 Англиски ј Катерина Лукарова 

25 Физика Јулија Ј. Караланова 

Мај 02 Хемија Елена Томевска 

09 биологија  

16 географија Бранко Атанасоски 

23 Француски ј Јасмина Ѓоргиева 

30 историја Магдалена Павлеска 

Јуни 06 Физичко и 
здр.обр. 

 

 

Забелешка 

Програмата може да претрпи промени во зависност од      
потребите на учениците. 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРОДОЛЖЕН ПРЕСТОЈ 
НА УЧЕНИЦИТЕ ОД  ПРВО, ВТОРО И ТРЕТО одд.  

ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА ЧАСОВИТЕ 
 

Цел на програмата за продолжен престој на учениците е тие 
да бидат згрижени пред почетокот на редовната настава. 
Наставниците  планираат активности со цел времето да биде 
рационално искористено и учениците да се стекнат со некои 
работни навики. 

 

Активност Време 

-Подготовка на училишниот прибор 

-Бришење на таблата 

-Подготовка на наставни средства  

-Полевање на цвеќињата 

-Средување на папките 

-Средување на училишната библиотека 

-Средување на катчињата во училницата 

-Средување на ЦДињата 

-Активност по желба на ученикот(читање, 
цртање, слушање музика, играње логички 
или социјални игри..) 

Секојдневно 

Секојдневно 

По потреба 

По потреба 

Секојдневно 

По потреба 

Секојдневно 

По потреба 

По потреба 
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ПРОГРАМА ЗА ПРОДОЛЖЕН ПРЕСТОЈ НА 
УЧЕНИЦИТЕ ОД ПРВО, ВТОРО И ТРЕТО одд.  

ПО ЗАВРШУВАЊЕТО  НА ЧАСОВИТЕ 
Цел на програмата за продолжен престој на учениците е тие 

да бидат згрижени по завршувањето на редовната настава. 

Наставниците  планираат активности со цел времето да биде 

рационално искористено и учениците да се стекнат со некои 

работни навики. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО НАДАРЕНИ И ТАЛЕНТИРАНИ 
УЧЕНИЦИ 

Задачи: Креирање политика за работа со надарени и 
талентирани ученици, стручно усовршување на наставниците, 
планирање на работата со надарени и талентирани ученици, 
квалитетна реализација на индивидуалните програми за 
работа со надарени и талентирани ученици, подобрување на 
социоемоционалниот статус на надарените и талентираните 
ученици и следење на индивидуалните постигања на овие 
ученици. 
Активности: Изготвување на програма и акционен план, 
информирање и запознавање на наставниците со надареноста 
и талентираноста, разговори со одд. наставници, 
раководители, предметните наставници и родители, примена 
на инструменти за идентификација, изготвување на 
индивидуални програми за работа со надарени и талентирани 
ученици во наставните и воннаставните активности, следење 
на реализацијата на индивидуалните програми за работа со 
надарени и талентирани ученици, советодавно – 
консултативна работа со ученици, родители и наставници. 
Реализатор: на програмата е тимот за работа со надарени и 
талентирани ученици, составен од стручните соработници и 
наставници од училиштето, а координатор е психологот на 
училиштето. При тоа, тие работат со учениците и родителите 
како целна група, ги обезбедуваат потребните ресурси и ја 
реализираат програмата во однапред утврдена временска 
рамка. 
Очекувани резултати – ефекти од реализацијата на оваа 
програма се: Поддршка на напредокот на надарени и 
талентираните ученици , подобрување на пристапот во 
работата со надарени и талентирани ученици, овозможување 
на индивидуален напредок во согласност со надареноста или 
талентираноста, развивање на позитивен став кај учениците 
кон надарените и талентираните ученици. 

Координатор, Вана Мињенко – психолог 
 

Активност Време 

-Средување на наставните помагала 
употребени на часовите 

-Средување на паноата со изработки 

-Местење на клупите и столчињата 

-Бришење на таблата 

-Средување на училишниот прибор 

-Изработка на креации за во 
училницата 

-Разговор со другарчето за тековните 
активности 

-Игри за опуштање 

-Слушање на музика 

-Разгледување на сликовници и детски 
романи 

-Цртање по сопствен избор 

-Играње на социјални игри 

Секојдневно 

По потреба 

Секојдневно 

Секојдневно 

Секојдневно 

По потреба 

Секојдневно 

Повремено 

Повремено 

Повремено 

Повремено 

Повремено 

ПРИЛОГ  13 
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АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РАБОТА СО НАДАРЕНИ И ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ     -   2016/2017 год.  

       Следење  

Задача Активност Временск
а рамка 
(месец) 

Носител Начин на 
спроведување 

(ресурси) 

Инструм
енти 

Очекувани 
резултати 

Одгов
орно 
лице 

 
x 

Потре
бен 

буџет 

1. Креирање 
политика за 
работа со 
надарени и 
талентирани 
ученици  

Изготвување на 
програма и 
акционен план 

Август Тим  Насоки за 
изготвување на 
годишна 
програма за 
работа на 
училиштето 

/ Поддршка на 
напредокот на 
надарени и 
талентираните 
ученици  

Тим    

2.Стручно 
усовршување 
на 
наставниците 

Информирање и 
запознавање на 
наставниците со 
надареноста и 
талентираноста 

Септемвр
и 

Тим - Консул-стручни 
разговори 
засновани на 
стручниот 
материјал од 
ланската 
работилница 

X Подобрување на 
пристапот во 
работата со 
надарени и 
талентирани 
ученици  

Тим   

3.Идентификац
ија на надарени 
и талентирани 
ученици 

- Разговори со 
одд. наставници, 
раководители, 
предм. 
наставници и 
родители; 
- Примена на 
инструменти за 
идентификација. 

Октомври - Стручни 
соработници 
-Одделенски 
наставници; 
-Одделенски 
раководител
и; 
Предметни 
наставници. 

Спроведување 
на инструменти 
за 
идентификација 

Инструм
ент за 

идентиф
икација 

Преглед и 
евиденција на 
надарените и 
талентираните 
ученици, според 
видот на 
надареност 

Тим   

ПРИЛОГ  14 
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4. Планирање 
на работата со 
надарени и 
талентирани 
ученици 

 

Изготвување 
на 
индивидуални 
Програми за 
работа со 
надарени и 
талентирани 
ученици во 
наставните и 
воннаставните 
активности 
- за веќе 
идентификуван
ите 
- за 
новоидентифи
куваните 

-
Септемвр
и 
-Ноември 

- 
Одделенски 
наставници; 
- 
Одделенски 
раководител
и; 
- Предметни 
наставници. 

- Стручна 
литература; 
- Досие за 
надарен или 
талентиран 
ученик. 
 

- 
Инструм
ент за 
идентиф
икација; 

 

Индивидуален 
напредок во 
согласност со 
надареноста или 
талентираноста 
 Поддршка и 
развивање на 
надарените и 
талентираните 
ученици. 

Тим   

5. Квалитетна  
реализација на 
индивидуалните 
програми за 
работа со 
надарени и 
талентирани 
ученици 

Следење на 
реализацијата 
на 
индивидуалните 
програми за 
работа со 
надарени и 
талентирани 
ученици 

 

Јануари 
(2017) 
Јуни 

(2017) 

Тим Реализирани 
активности во и 
вон настава 

Инструм
ент за 

следење 

Целосна  и 
квалитетна 
реализација на 
индивидуалните 
програми за 
работа со 
надарени и 
талентирани 
ученици 

Тим   

6. Подобрување 
на социо – 
емоционалниот 
статус на 
надарените и 
талентираните 
ученици 

Советодавно – 
консултативна 
работа со 
ученици, 
родители и 
наставници. 
 

Тековно - Стручни 
соработници
; 
- 
Одделенски 
наставници; 
- Предметни 
наставници; 
- Родители; 

Индивидуална и 
групна работа со 
родители и 
ученици 

- 
Изготвув
ање на 
Досие на 
надарен 
или 
талентир
ан 
ученик; 

-подбрување на 
напредокот 
според 
надареноста и 
талентираноста 
на ученикот 
- Развивање на 
позитивен став 
кај учениците кон 

Тим   
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           ПЛАН ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА АКЦИОНЕН ПЛАН 
 

- Критериум за успех:  Освојување награди на општински, регионални и државни натпревари; Учество во проекти; Учество 
во додатна настава и училишни секции; Учество во воннаставните активности организирани од општествената средина; 
Учество на конкурси. 

- Инструменти:  Листа за евиденција на реализација на активности планирани со акционен план. 

- Индикатор за успешност: Одржани КСР; Применет инструмент за идентификација на надарени и талентирани ученици; 
Изготвени и реализирани индивидуални Програми за работа со надарени и талентирани ученици; Досие за надарен или 
талентиран ученик; Прифаќање и индивидуален напредок на надарените и талентираните ученици. 

- Одговорен за следење:  Тим за надарени и талентирани ученици 

- Повратна информација:  Месечни, полугодишни и годишен извештаи  за работата со надарените и талентираните ученици 
со насоки за подобрување на работата на наставниците со надарените и талентираните ученици, кои се презентираат пред 
Наставнички совет и Совет на родители. 
 

Тим: Мињенко Вана – координатор; Давковска Розалија, Габриела Пљачковска, Наташа Јосимовска Георгиева, Бојана Личева  

- Ученици. -
Социоме
триски 
тест. 

надарените и 
талентираните 
ученици. 

7. Следење на 
индивидуалните 
постигања на 
надарените и 
талентираните 
ученици 

- Евиденција на 
успехот, 
редовноста и 
однесувањето; 
- Анализа на 
постигањата на 
надарените и 
талентираните 
ученици во 
воннаставните 
ученички 
активности и 
додатната 
настава. 

- 
Полугодие 
- Крај на 
година 

- Психолог; 
- Педагог; 
- Одд. 
наставници; 
- Предм. 
наставници. 

- Одд. 
наставници; 
- Предметни 
наставници. 

Инструм
ент за 

следење 

Проценка и 
подобрување на 
постигањата на 
надарените и 
талентираните 
ученици 

Тим   
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ПРОГРАМА ЗА ИНКЛУЗИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ И ЕМОЦИОНАЛНИ ПОТЕШКОТИИ 

Во училиштето за успешна инклузија на учениците со посебни потреби и емоционални потешкотии се изготвуваат годишен 
(долгорочен), тематски (среднорочен) и дневен (краткорочен) индивидуален образовен план. Училиштето има изготвено програма 
за успешна инклузија на учениците со посебни потреби и емоционални потешкотии. 
Првата  цел на оваа програма се однесува на идентификација на ученици со емоционални потешкотии, идентификација на 
учениците со  посебни потреби со цел успешна инклузија на овие ученици во редовното образование. За реализација на оваа цел  
се планирани следните активности: 

 Набљудување при упис во I одд. 
 Спроведување на прашалник за родителите при упис во I одд. 
 Спроведување на процедурата за идентификација на учениците со посебни потреби и емоционални потешкотии 
 Стручно консултативни разговори на стручните соработници со наставниците, одделенските раководители и 

родителите 
 Соработка со надлежни стручни институции (РЗавод за ментално здравје на деца и младинци, РЦентар за социјална 

работа, Центар за слух и говор, детски педијатар, неуропсихијатар...).. 
Втората цел од програмата опфаќа поддршка на учениците со емоционални потешкотии, поддршка на учениците со посебни 
потреби со цел успешна инклузија на овие ученици во редовното образование. За реализација 
на оваа цел  се планирани следните активности: 

 Стручно консултативни разговори на стручните соработници со наставниците и 
одд.раководители за прилагодување на формите и методите на настава кон потребите на 
учениците (диференциран пристап) 

 Развивање на позитивни ставови кон овие учениците  
 Обезбедување поддршка од соучениците 
 Стручно консултативни разговори на стручните соработници со учениците со 

емоционални проблеми и учениците со посебни потреби и нивните родители 
 Изготвување Индивидуален образовен план за учениците со посебни потреби согласно процедурата  за изработка и 

следење на ИОП. 
 

Третата цел од програмата е намената за следење на учениците со емоционални потешкотии, следење на учениците со посебни 
потреби со цел успешна инклузија на овие ученици во редовното образование. За реализација на оваа цел  се планирани 
следните активности: 

Реализатори на оваа програма се стручните соработници, одделенските наставници, предметните наставници по 
соодветниот предмет, тимот за инклузија на учениците со посебни потреби и емоционални потешкотии. 

ПРИЛОГ  15 
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 АКЦИОНЕН ПЛАН НА ТИМОТ ЗА ИНКЛУЗИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ И 
ЕМОЦИОНАЛНИ ПОТЕШКОТИИ  2016-2017 

 

       Следење  

Задача Активност Времен
ска 

рамка 
(месец) 

Носител Начин на 
спроведување 

(ресурси) 

Инстру
менти 

Очекувани 
резултати 

Одгово
рно 

лице 



x 

Потр
ебен 
буџет 

1.Креирање политика 
за работа со ученици 
со посебни потреби и 
емоционални 
потешкотии 

Изработка на 
акционен план и 
годишна 
програма за 
работа 

VIII тим Насоки за 
изработка на 
годишна 
програма за 
работа на 
училиштето  

/ Успешно 
реализирање 
на 
планираните 
цели 

Тим   

2.Идентификација на 
ученици со ПП и 
емоционални 
потешкотии 
 

Разговори со 
одд.наставници и 
раководител, 
идентификување 
на учениците со 
ПП запишани во I 
одделение,  

IX oдделенски 
наставници 
 

тим 

дијалог, 
процедура 
идентификација 
на ученици со 
ПП и 
емоционални 
потешкотии, 
Советодавен 
центар за деца 
и родители СОС 
Детско село, 
патролни соц. 
работници 

/ Евидент на 
уч.со посебни 
потреби и 
емоционални 
потешкотии и 
градење на 
соодветна 
стратегија за 
работа со нив 

Тим   

3.Запознавање на 
предметните 
наставници од VI 
одделение 
соучениците со ПП и 
емоционални 
потешкотии кои 

Размена на 
искуства меѓу 
одделенските и 
предметните 
наставници за 
работата со овие 
ученици 

IX Стручни 
соработници 
одд. 
наставници од 
првоодд. 
предметни 
наставници од 

дискусија евид.л
ист за 
следе
ње  
досие 
на 
ученик 

Соодветен 
одговор на 
учениците со 
емоционални 
потешкотии и 
ПП кои 
преминуваат 

Тим   

ПРИЛОГ  16 
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преминуваат од 
ододделенска во 
предметна настава 

(со ученичко 
досие) 

шесто одд. во VI одд 
 

4. Изготвување на 
индивидуален 
образовен план 
 

Ревидирање на 
ИОП (форма, 
содржина...)  
Изготвување на 
ИОП-долгорочен, 
среднорочен, 
дневно 
планирање на 
диференцирани 
цели 
Изготвување на  
ИОП за 
учениците со ПП 
од прво 
одделение 
 

 
IX 

Конт. по 
теми за 
соодв. 

предмет 
 
 
 
 

X 

Наставници, 
Стручни 
соработници 
Родители 
 
 

год.програма за 
соодв. одд. 
Наод и 
мислењеод 
ЗМЗ, Центар за 
слух, говор и 
глас, Клиника за 
детски болести, 
Клиника за 
психијатрија 

форму
лар за  
ИОП 

Успешна 
реализација 
на наставната 
програма со 
сите ученици 

Тим   

5. Континуирана 
поддршка на 
учениците со ПП и 
емоционални 
потешкотии  

Консулатативни 
разговори на 
стручните 
соработници со 
одделенските 
наставници, 
раководители и 
родители 
Советодавно-
консултативна 
работа со 
учениците со 
емоционални 
потешкотии и 
посебни потреби 

 
Во тек 

на 
учебнат
а година 

Стручни 
соработници 
Одд. 
наставници 
Одд.раководите
ли 
Родители 
Ученици  

Консултативно-
советодавна 
работа, 
Советодавен 
центар за деца 
и родители СОС 
Детско село, 
патролни 
социјални 
работници, ЦСР 
 

Досие 
на 
ученик 
со ПП 

Подобрување 
на 
постигањата 
Вклучување 
во животот на 
паралелката, 
училиштето и 
локалната 
заедница 
Зајакнување 
на 
родителските 
вештини и 
капацитети 

Тим   

6. Соодветен одговор Евиденција за  Тим за Евидентни евид. Процена на Тим   
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на учениците со 
емоционални 
потешкотии и ПП 
 

успехот, 
редовноста и 
однесувањето на 
учениците со 
емоционални 
потешкотии 
Следење и 
процена на 
постигањата на 
учениците со ПП 
и ревидирање на 
ИОП 

квартал
но 

 
 
тековно 

откривање и 
грижа зауч. со 
емоц. 
потешкотии и 
ПП 
Стручни 
соработници 
Одделенски 
наставници 
Одделенски 
раководители 

листови за 
оценување 

лист за 
следе
ње на 
учениц
ите 
сред. 
ИОП 

постигањата 
Вклучување 
на овие 
ученици во 
групна работа 
и слободни 
ученички 
активности 
Подобрување 
на 
инклузивната 
пракса 

7. Обезбедување 
поддршка од 
соучениците  

Советодавно-
консултативни 
разговори со 
одделенските 
наставници и 
раководители со 
одделението, 
ученичката 
заедница, 
родителите 

во тек на 
учебнат
а година 

Стручни 
соработници 
Одделенски 
наставници 
Одделенски 
раководители 
Предметни 
наставници 
Родители 

Консултативно-
советодавна 
работа, 
Советодавен 
центар за деца 
и родители СОС 
Детско село, 
патролни 
социјални 
работници, ЦСР 
 

Досие 
на 
ученик 
со ПП 

Подбрување 
на 
постигањата 
Подобрување 
на 
социјализациј
ата на овие 
ученици 

Тим   

8. Подобрување на 
социјалната и 
емоционалната 
состојба на учениците 
со емоционални 
потешкотии и ПП 
 

Разговори со 
учениците 
Советодавни 
разговори со 
родителите на 
родителски и 
индивидуални 
средби 
 

XI Стручни 
соработници 
Одделенски 
наставници 
Одделенски 
раководители 
Предметни 
наставници 
Родители 

Консултативно-
советодавна 
работа 

Евиден
тен 
лист за 
следе
ње на 
ученик
от 

Развивање на 
самодоверба 
и 
самопочитува
ње кај овие 
ученици 

Тим   
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9. Подобрување на 
инклузивната практика
   
   

Инструктивна 
работа со 
наставници 

Во тек 
на  

учебнат
а 

година 

Дефектолог, 
педагог, 
психолог, 
наставници 

Консултативно-
советодавна 
работа 

/ Постигање на 
планираните 
цели во 
воспитно 
образовниот 
процес на 
децата со 
посебни 
потреби. 

Тим   

 
ПЛАН ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА АКЦИОНЕН ПЛАН 
Критериум за успех:  Учество во дополнителна настава; Учество во воннаставните активности организирани од општествената 
средина; Учество во активности во рамките на одделението; Учество во училишни манифестации и приредби.  
Инструменти:Листа за евиденција на реализација на активности планирани со акционен план. 
Индикатор за успешност: Применета процедура за идентификација на учениците со ПП и емоционални потешкотии; Изготвени и 
реализирани индивидуални образовни планови; Досие на ученик со ПП и емоционални потешкотии; Прифаќање и индивидуален 
напредок на ученици со посебни потреби и емоционални потешкотии. 
Одговорен за следење:Тим за инклузија на учениците со посебни потреби и емоционални потешкотии 
Повратна информација: Месечни, полугодишни и годишни извештаи за работата соучениците со посебни потреби и емоционални 
потешкотии со насоки за подобрување на работата на наставниците со овие ученици, кои се презентираат пред Наставнички совет и 
Совет на родители. 
 
 Тим: Розалија Бошковски–координатор, Тања Метикош, Вана Мињенко, Стојановска Билјана, Габриела  Пљачковска, Елизабета 

Георгиевска, Виолета Стоилевска, Весна Кочова 

 

ПЛАН ЗА ПИСМЕНО ПРОВЕРУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 2016-2017 
 

Време на реализација I одделение II одделение III одделение 
 

месец седмица предмет предмет предмет предмет предмет 

Септември I /     

II /     

III /     

IV /     

ПРИЛОГ  17 
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Октомври I /     

II / Македонски ј  Македонски ј Општество 

III /   Англиски ј.  

IV / Македонски ј Општество   

Ноември I /     

II / Македонски ј    

III /   Англиски јаз.  

IV / Македонски ј Англиски јазик   

Декември I / Општество  Општество  

II природни науки Македонски ј  Македонски ј  

III општество   Англиски ј.  

IV математика Математика Природни науки Математика Природни науки 

Јануари III      

 IV  Македонски ј  Македонски ј  

Февруари I  Општество    

II / Македонски ј    

III /   Општество Англиски ј. 

IV /     

Март I / Англиски јазик    

II / Македонски ј  Македонски ј  

III /     

IV / Македонски ј    

Април I / Македонски ј  Општество Англиски ј. 

II / Општество    

III општство Македонски ј  Македонски ј  

IV математика     

Мај I Природни н.     

II / Македонски ј    

III / Општество Англиски јазик Математика Англиски јаз. 

IV / Математика Природни науки Македонски Природни науки 

Јуни I /   Општество  

II општество     
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ПЛАН ЗА ПИСМЕНО ПРОВЕРУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 2016-2017 

Време на реализација IV одделение V одделение VI одделение 

месец седмица предмет предмет предмет предмет предмет предмет 

Септември I     Математика  

II     Македонски 
јазик 

 

III   Математика    

IV Македонски    Математика Географија 

Октомври I Математика  Македонски ј. 
 

 Информатика Природни науки 

II   Математика    

III Македонски 
јазик 

 Англиски ј.  Англиски јазик  

IV Англиски 
јазик 

 Општество  Математика Македонски јазик 

V Техничко 
образ. 

   Македонски 
јазик 

 

Ноември I Општество    Математика Македонски јазик 

II   Македонски ј.  Информатика  

III   Математика Природни 
науки 

Природни 
науки 

 

IV Математика  Општество  Македонски 
јазик 

 

Декември I     Англиски јазик  

II Македонски 
јазик 

Општество Македонски ј.  Информатика Географија 

III Англиски 
јазик 

 Општество Англиски ј. Македонски 
јазик 

Англиски јазик 

IV Природни 
науки 

 Математика Природни 
науки 

Македонски 
јазик 

Математика 

Јануари III       
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IV   Општество    

Февруари I Математика 
 

 Математика    

II   Македонски ј.  Математика  

III Општество Македонски 
јазик 

  Англиски јазик  

IV   Општество  Информатика Македонски јазик 

Март I   Македонски ј. Општество   

II Техничко 
образ. 

 Математика  Математика Географија 

III Македонски 
јазик 

Англиски јазик Англиски јазик  
 

Англиски јазик Македонски јазик 

IV   Општество  Природни 
науки 

 

Април I Математика 
 

 Македонски ј.  Математика  

II   Општество    

III Македонски 
јазик 

 Математика Природни 
науки 

Англиски јазик  

IV Општество      

V       

Мај I     Математика Природни науки 

II Македонски 
јазик 

 Општество Англиски ј. Македонски 
јазик 

 

III Англиски 
јазик 

 Македонски ј.  Англиски јазик Информатика 

IV Природни 
науки 

 Математика Природни 
науки 

Македонски 
јазик 

 

Јуни 

 

I Општество    Математика  

II Математика      

 



Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2016-2017 година 

 

202 

 ПЛАН ЗА ПИСМЕНО ПРОВЕРУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 2016-2017 
 

Време на реализација VII одделение VIII одделение IX одделение 

месец седмица предмет предмет предмет предмет предмет предмет 

Септември I       

II Македонски 
јазик  

     

III математика      

IV   Математика историја Македонски 
јазик 

историја 

Октомври I     Математика  

II биологија  Информатика Македонски 
јазик 

   

III математика Англиски јазик историја Географија историја хемија 

IV   Математика Англиски јазик Математика Македонски јазик 

V Македонски 
јазик 

   Англиски јазик  

Ноември I     физика  

II математика    Македонски 
јазик 

 

III   Македонски 
јазик 

историја Македонски 
јазик 

 

IV биологија  Математика Македонски 
јазик 

Математика историја 

Декември I географија Англиски јазик Англиски јазик  Географија  

II математика  Француски 
јазик 

Француски 
јазик 

Македонски 
јазик 

Македонски 
јазик 

Француски јазик 

III Информатик
а 

Македонски 
јазик 

Математика физика Математика  

IV биологија Македонски 
јазик 

хемија  физика Англиски јазик 

Јануари III математика      

IV       

Февруари I     историја  
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II       

III математика Англиски јазик Англиски јазик хемија   

IV   Математика Македонски 
јазик 

Математика Македонски јазик 

Март I Информатик
а 

географија физика географија   

II  Француски 
јазик 

историја Македонски 
јазик 

Македонски 
јазик 

Француски јазик 

III Македонски 
јазик 

 Француски 
јазик 

хемија Македонски 
јазик 

хемија 

IV математика биологија Математика Македонски 
јазик 

Математика историја 

Април I   географија  Англиски јазик Географија 

II     физика историја 

III Англиски 
јазик 

     

IV математика биологија Математика историја Математика Македонски јазик 

V       

Мај 

I Македонски 
јазик 

 физика  хемија  

II Информатик
а 

Француски 
јазик 

Македонски 
јазик 

хемија Македонски 
јазик 

Француски јазик 

III Англиски 
јазик 

биологија Француски 
јазик 

Македонски 
јазик 

Македонски 
јазик 

 

IV математика  математика Англиски јазик математика Англиски јазик 

V     Географија  
Јуни 

 

I  географија   физика  

II       
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 АКЦИОНЕН ПЛАН  НА ТИМОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ, АНАЛИЗА И ПОДДРШКА НА ОЦЕНУВАЊЕТО 
 ЗА  УЧЕБНАТА   2016-2017 година 

 

 

       Следење  

Задача Активност Времен
ска 

рамка 
(месец) 

Носител Начин на 
спроведување 

(ресурси) 

Инструмент
и 

Очекувани 
резултати 

Одговор
но лице  

x 

Пот
реб
ен 

буџ
ет 

1.Оценување 
според етички 
кодекс за 
оценување на 
постигањата на 
учениците 

Формирање комисии 
од ученици за 
оценување 
 

IX одд. 
раков. од 
I-IX одд., 
Aлександ
ра 
Стојчевск 

Гласање Гласачко 
ливче, 
евидентен 
лист 

Објективно 
оценување 

Билјана 
Стојанов
ска 

  

2.Примена на 
законската 
регулатива за 
писмено 
оценување 

Изработка на план за 
писмено оценување 
 

IX одговоре
н 
наставник 
на одд. 
активи од 
I-IX одд. 

Наставници  Инструмент 
за 
планирање 
на оцен. во 
одд.днев. 

Правилно 
распоредув
ање на 
писмените 
проверки 
на 
учениците 

Билјана 
Стојанов
ска 

  

3.Стимулирање 
на 
имплементација
та на 
стандардите во 
оценувањето 

Изготвување на 
критериуми за 
оценување според 
стандардите за 
оценување 
 

VIII наставни
ци и 
Тања 
Метикош 

Стандарди за 
оценување по 
предмети 

/ Имплемент
ирање на 
стандардит
е за 
оценување 

Билјана 
Стојанов
ска 

  

4.Реализирање 
на квалитетно 
оценување  
  
   

Изготвување на               
 - годишно,                        
 - тематско и                     
 - дневно планирање 
 

еднаш 
годишно

, 
контину-
ирано по 
месеци 

и денови 

наставни
ци 
 
 

наставни 
планови, 
годишно и 
тематско 
планирање 
                     

/ 
 
 
 

Квалитетно 
формативн
о и 
сумативно 
оценување 
 

Тим за 
подобру
вање на 
следе-
њето на 
плани-
рањето 
на 
настават

  

ПРИЛОГ  17a 
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а 

5. Да се 
информираат 
родителите и 
учениците за 
постоењето на 
тимот за 
следење и 
подршка на 
оценувањето и 
процедурата за 
поплаки и 
жалби по 
добиена оцена 

Информирање на  
родителите и 
учениците за 
постоење на тим за 
следење, анализа и 
подршка на 
оценувањето и 
процедура за 
поплаки и жалби по 
добиена оцена 

IX наставни
ци 
Светлана 
Пешовска
, 
Aлександ
ра 
Стојчевск
а 

Родителски 
средби, 
ученичка 
заедница, 
одделенски 
час, совет на 
родители 

Процедура 
за поплаки и 
жалби по 
добиена 
оцена, 
програма за 
работа на 
тимот 

Информир
ање на 
родители и 
ученици 

Билјана 
Стојанов
ска 

  

6. Следење на 
оценувањето 

Посета на часови и  
увид во дневни 
подготовки 

X, IV 
XII, V 

стручни 
соработн
ици 

Дневна 
подготовка и 
наставен час 

Формулар за 
набљување 
на час и 
увид во 
дневна 
подготовка 

Квалитетно 
оценување 

Билјана 
Стојанов
ска 

  

7. Следење на 
оценувањето 

Прибирање на 
податоци за 
компаративна 
анализа 

I, VI стручни 
соработн
ици 

Преглед на 
успех на 
учениците од 
наставниците 

Формулар за 
успех по 
пол, 
националнос
т, предмети 
и 
одделенија 

Подобрува
ње на 
оценување
то 

Билјана 
Стојанов
ска 

  

8. Анализа на 
оценувањето 

Изготвување на 
компаративна 
анализа 

I, VI Тим од 
подрачјет
о за 
самоева- 
луација 
“Пос-
тигања на 
ученицит
е” 

Преглед на 
постигањата на  
учениците 

/ Подобрува
ње на 
оценување
то 

Билјана 
Стојанов
ска 
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9. Анализа на 
состојбата со 
оценувањето на 
наставниците 

Изготвување на  
СВОТ анализа за 
оценувањето 

I,VI стручни 
соработн
ици 

Извештаи од  
стручни 
соработници 

Формулар - 
сумарник 

Согледува
ње  и 
подобрува
ње на 
состојбата 
во 
оценување
то 

Билјана 
Стојанов
ска 

  

10. Да се 
информираат 
наставниците за 
начинот на 
оценување  
согледано од 
страна на 
учениците 

Информирање на  
наставниците за  
оценувањето  

I,VI Aлександ
ра 
Стојчевск
а 

Прашалник-
анкета 
за учениците, 
наставнички 
совет 

Анализа на 
анкетата од 
ученичко – 
училишната 
заедница 

Согледува
ње  на 
оценување
то на 
наставници
те 

Билјана 
Стојанов
ска 

  

11. 
Подобрување 
на работењето 
на 
наставниците  

Подршка на 
наставниците кои 
покажуваат слаби 
резултати 

континуи
рано 

Стручни 
активи, 
педагог, 
психолог, 
наставник 
по сроден 
предмет 

Извештај од  
тимот за 
екстерно 
оценување 

/ Подобри 
резултати 
во 
работењет
о на 
наставници
те 

Билјана 
Стојанов
ска 

  

12. Мотивирање 
на 
наставниците за 
понатамошен 
напредок 

Подршка на 
наставниците кои се 
иноватори и 
креатори на развојот 
на квалитетно 
оценување 

континуи
рано 

директор Извештаи, 
анализи, 
педагошки 
картон, 
професионално 
досие 

/ Напредок 
во 
работењет
о на 
наставници
те 

Билјана 
Стојанов
ска 

  

13. Утврдување 
на постигнатите 
резултати на 
наставниците 
во оценувањето 

Анализа на 
состојбата на 
постигнатите 
резултати во 
оценувањето по 
наставник и 
паралелки 

VI Tим за 
САП во 
оценувањ
ето 

Резултати од 
оценувањето 
на крајот на 
годината и 
резултатите од 
екстерно 
оценување 

Преглед на 
отстапки по 
наставник 
(прилог 1) и 
преглед на 
постигнатио
т среден 

Објективно 
оценување 

Билјана 
Стојанов
ска 
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План за евалуација на акционен план 
ЕВАЛУАЦИЈА НА АКЦИОНИОТ ПЛАН 
*Критериуми за успех: формирани комисии за оценување од ученици во сите паралелки, сите наставници да изготват план за 
писмена проверка на учениците и критериуми за оценување на учениците, изготвена процедура за поплаки и жалби по добиена 
оцена, сите родители и ученици да бидат информирани за процедурата за поплаки и жалби по добиена оцена, 90% од наставниците 
квалитетно и објективно оценуваат, подобување на состојбата на оценувањето во однос на претходниот период и подобрување на 
резултатите во работата на наставниците во однос на претходната година.  
*Инструменти: евидентни листови, план за писмено проверување на учениците, формулари и инструменти за следење на 
планирањата на наставниците, формулари и инструменти за следење од посета на часови, извештаи, инструмент за компаративна 
анализа, сумарник. 
*Индикатори за успешност: формирани комисии за оценување од ученици, изработен план за писмена проверка на учениците по 
предмети, изготвени критериуми за оценување врз основа на стандардите на оценување, квалитетно формативно и сумативно 
оценување, изготвена процедура за поплаки и жалби по добиена оцена, информирани родители и ученици за работата на тимот за 
следење, анализа и поддршка на оценувањето на наставниците, квалитетно и објективно оценување на учениците од страна на 
наставниците, подобрена состојба на оценувањето, подобри резултати во работата на наставниците.  
*Одговорни за следење: Билјана Стојановска - координатор, тимот за следење, анализа и поддршка на оценувањето на 
наставниците и тимот за подобрување на следењето на планирањето на наставата. 
*Повратна информација: тимот за следење, анализа и поддршка на оценувањето на наставниците дава повратна информација 
(извештај): за планирање на оценувањето, за поднесените приговори по добиена оцена, за следење и анализа на објективноста на 
оценувањето, СВОТ анализа и анализа на состојбата на постигнатите резултати од екстерното тестирање. 
Координатор – Билјана Стојановска, членови – Вана Мињенко, Розалија Давковска, Габриела Пљачковска, Лиле Сарваноска, Марина 
Пејковска, Тања Метикош, Елизабета Георгиевска 
 
 

2015/16година успех на 
учениците 
по 
паралелки 
пред и по 
екстерно 
тестирање 
(прилог 2) 
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АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА САМО-ЕВАЛВАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО  

      Следење 

Активност 
Временска 

рамка 
(месец) 

Носител 
Начин на 

спроведување 
(ресурси) 

Инструменти 
Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице 

- Формирање на 
тимови за 

самоевалвација за 
секое од подрачјата и 

избор на координатори 

Април  
Наставнички 

Совет 

Пишани акти, 
правилници од 

ДПИ 

Анкети, 
прашалници, 

интервјуа 

Успешно 
спроведена 
самоевалвација 
на училиштето 

Директор 
Одговорни 
наставници 

(координатори) 
на подрачја 

Спроведување на 
самоевалвација 

Април/мај  

Сите наставници 
 стручни 

соработници 
 

Директор 
 Акти, 
Правилници за 
самоевалвација 
од ДПИ, 
Интерни 
прегледи 
Извештаи 
Совет на 
родители 
УО 
Ученици 
Општина Гази 
Баба 

 

Изготвување извештај 
од самоевалвација и 

ЕСЕЈ 
Мај  

Тим за 
самоевалвација 

(наставници, 
стручни 

соработници, 
претставници од 

Совет на 
родители 

Усвојување на 
извештајот од СЕУ  

Мај  
Членови на НС и 

УО 

 

ПРИЛОГ  18 
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ПЛАНИРАНИ ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 
 

Наставен предмет Одделение/
паралелка 

Активност Реализатор Време на 
реализација 

Општество I Посета на археолошки локалитет 
Тумба Маџари 

актив од прво одделение декември/јануари 

Македонски јазик I Посета на театарска претстава актив од прво одделение мај 

Ликовно образование I Работилница  во соработка со 
ученици од ОУ 25 Мај 
(проектна активност ) 

Актив од прво одделение март 

Општество II Контрола на општата хигиена Актив од второ одделение  
Октомври 

Општество II Безбедност во сообраќајот Актив од второ одделение Април 

Општество/Македонски 
јазик 

III  Проектна активност,,Скопје мојот 
град,, 

Наставници и ученици од 
III одд. 

Ноември 

Општество III  Проектна активност,, Македонија -
мултиетничка држава,, 

Наставници и ученици од 
III одд 

Октомври 

Општество III  Посета на аеродром,,Александар 
Македонски,, 

Наставници и ученици од 
III одд 

Март 

Општество III Контрола на општата хигиена Актив од трето одделение  
Септември 

Општество III Проектна активност – Следење на 
хигиената во училницата 

Актив од трето одделение ноември/декември 

Ликовно образование III Работилница  во соработка со 
ученици од ОУ 25 Мај 
(проектна активност ) 

Актив од трето одделение март 

Ликовно образование II и IV Работилница  во соработка со 
ученици од ОУ 25 Мај 
(проектна активност ) 

Актив од второ и четврто 
одделение 

декември 

Македонски јазик I-V Посета на  ,кино/театар Наставници и ученици од 
III одд 

Декември 

Општество IV Посета на општината Гази Баба Актив од IV одделение февруари 

ПРИЛОГ  19-А 
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Природа IV Посета на  Хидро –
метеоролошкиот завод на РМ 

Актив од IV одделение  
Март 

Природа IV Посета на здравствен дом Актив од IV одделение Април 

Општество IV Посета на археолошки локалитет 
Тумба Маџари- проектна активност 

Актив од IV одделение Мај 

Македонски јазик I-V Одбележување на почетокот на 
учебната година и свечен прием на 
учениците во прво одделение 

Актив од петто одделение Септември 
 

Македонски јазик I-IX Одбележување на 8 Септември -
Ден на независност и самостојност 
на Република Македонија 

Актив од петто одделение Септември 
 

Општество V Посета на археолошкиот локалитет 
,,Тумба Маџари,, 

Актив од петто одделение Октомври 

Македонски јазик I-V Одбележување на Детска недела – 
пригодна приредба и прием на 
првачињата во Детската 
организација 

Актив од петто одделение Октомври 

Македонски јазик I-IX Одбележување на “11 Октомври“ Актив од петто одделение Октомври 

Општество V Народни ора од различни  етнички 
структури (македонци, роми, 
албанци) 

Актив од петто одделение Октомври 

Техничко образование I-IX Одбележување на 15 октомври -
меѓународниот ден на пешаците 

Борис Шундовски Октомври 

Македонски јазик I-IX Одбележување на 16 Октомври -
меѓунардниот ден на храната 

Актив од петто одделение Октомври 

Македонски јазик I-IX Одбележување на “13 Ноември“ – 
ден на ослободување на Скопје 

Актив од петто одделение  
Ноември 

Ликовно образование V Работилница  во соработка со 
ученици од ОУ 25 Мај 
(проектна активност ) 

Активите  од петто 
одделение на двете 
училишта 

Ноември 

Македонски јазик I-V Проследување на кино и театарски 
претстави 

Актив од петто одделение Ноември -декември 

Ликовно обр. I-V Изработка на новогодишни украси Актив од петто одделение Декември 

Македонски јазик I-IX Организиран пречек на Нова 
Година  

Актив од петто одделение Декември 
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Македонски јазик I-IX Свечено одбележување на 
патрониот празник на училиштето 

Актив од петто одделение февруари 

Општество V Посета на културни институции  
и верски објекти  

(проектна активност ) 

Актив од петто одделение Февруари-март 

Македонски јазик 
Ликовно обр. 

I-IX Одбележување на “Денот на 
жената“ 

Актив од петто одделение Март 

Математика I-IX Натперевар -Кенгур Актив од петто одделение Март 

Македонски јазик 
Ликовно обр. 

I-IX Одбележување на “Денот на 
пролетта“ и “ Денот на екологијата“ 

Актив од петто одделение Март 

Природни науки I-IX Учество во ЕКО активности Актив од петто одделение  
Март 

Општество V Посета на институции на системот( 
собрание,влада претседател на 
РМ 

Актив од петто одделение Март-април 

Ликовно обр. I-IX Организирање и учество на 
“Априлијада“ во училиштето 

Актив од петто одделение Април 

Општество I-IX Одбележување на 7 Април-
светскиот ден на здравјето 

Актив од петто одделение Април 

Физичко и здравствено обр. I-IX Еко-ден на училиштето 
Спортски натпревари ,, Игри без 
граници,, 

Актив од о петто 
одделение 

Април 

Општество V Посета на  инфо центаротна 
Европската унија  
и Првата детска амбасада 
,,Меѓаши,, 

Актив од петто одделение Април-мај 

Македонски јазик I-IX Одбележување на “1 Мај“ 
 

Актив од петто одделение Мај 

/ I-IX Недела на Црвен крст Актив од петто одделение 
 

Мај 

Македонски јазик I-IX - Одбележување на “24мај“-ден на 
Словенските просветители 
Св.Кирил и Методиј 

Актив од петто одделение Мај 

Природни науки I-IX Одбележување на 5 јуни -Светски 
ден за заштита на животната 

Бојана Личева Јуни 
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средина  

Француски и англиски јазик 
(со можност да се вклучи 
хор, оркестар, ликовна 
секција, проекти од 
информатика.. 

VI - IX Француско-англиска вечер Наставниците по англиски 
и француски јазик -  
предметна настава  

февруари 

Француски јазик VI - IX Франкофонски клуб Анета Митевска 
Јасмина Ѓоргиева 

Септември-мај 

Физика IX Изработка на електроскоп Јулија Јанкуловска 
Караланова  
Учениците од  IX одд 

Октомври 

Математика  VI - IX Од историјата на математиката Наставници по математика 
Учениците од  VI -  IX одд  

Ноември 

Физика  VIII Лостот во нашиот парк е забавен Јулија Јанкуловска 
Караланова  
Учениците од  VIII одд 

Декември 

Физика VIII и IX Од иновација до бизнис низ 
историјата на физиката 

Јулија Јанкуловска 
Караланова  
Учениците од  VIII одд и  
IX одд 

Март 

Физика  VIII Изработка на термос Јулија Јанкуловска 
Караланова  
Учениците од  VIII одд 

Април 

Физика  VIII Макета на куќа Јулија Јанкуловска 
Караланова  
Учениците од  VIII одд 

мај 

Математика VII Видови четириаголници 
-За дизајнирање на пакувањето на 
производите, важни се деталите 

Лиле Сарваноска 
Учениците од  VII одд 

мај 

Математика VIII Докази на Питагорова Теорема Лиле Сарваноска 
Александра Стојчевска 
Учениците од  VIII одд 

мај 

Математика IX Влијанието на волуменот на 
амбалажата на производите при 
продажбата 

Билјана Стојановска 
Учениците од  IX одд  
 

мај 
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Хемија VIII и IX Проектна активност: 
„Колку  внимаваме при изборот на 
пастата за заби“ 

Елена Томевска 
Учениците од VIII и IX  
 

Декември 

Хемија IX Проектна активност 
„Дали е загадена мојата блиска 
околина“ 

Елена Томевска 
Учениците од  IX одд 

Април 

Хемија VIII Проектна активност: 
„Примена на сода бикербона во 
секојдневниот живот “ 

Елена Томевска 
Учениците од  VIII одд 

мај 

Информатика IX   Изработка на презентација 
“Безбедно на интернет“ со 
користење на Windows Live Sky 
Drive за колаборација меѓу 
учениците. 

Марина Пејковска 
Учениците од VII одд.. 

март 

Проекти од информатика IX Проектна активност: Како може да 
се користи компјутерот и 
интернетот за учење и 
истражување 

Марина Пејковска 
Учениците од IX одд. 

мај 

Природни науки Учениците 

од V 

Проект за раст и развиток на семе 
“Од семе до растение-
истражувачки дневник” 

Бојана Личева 

Учениците од V 

Ноември 

Биологија  
 

VII и VIII 

одд, 

Проект “Отпечатоците од моите 
прсти” 

Бојана Личева 

Учениците од VII и VIII 

одд, 

Март 

Биологија  
Природни науки 

V,VII и VIII 

одд, 

Одбележување на 7 Април-
светскиот ден на здравјето 

Бојана Личева 

Учениците од V,VII и VIII 

одд, 

 
Април 

Биологија  
Природни науки 

V,VII и VIII 

одд, 

- Работилница за изработка на 

хартија -рециклирање 

 

Бојана Личева 

Учениците од V,VII и VIII 

одд, 

Мај 
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ПЛАНИРАНИ СЛОБОДНИ  АКТИВНОСТИ 

Наставен предмет Одделение 
/паралелка 

Активност Реализатор Време на 
реализација 

Македонски јазик IV Квиз за родители Актив на IV одд Ноември 

Англиски јазик III Изработка на маски за денот на 
вештерките-Halloweеn 
 

Евдокија Димовска Ноември 

Математика  VI - IX Му се восхитувам на ... 
ПРОЕКТНА АКТИВНОСТ 

Наставници по 
математика Учениците од  
VI -  IX одд 

Ноември/ Декември 

Математика  VI - IX Учество во образовна емисија Наставници по 
математика Учениците од  
VI -  IX одд 

Во текот на година 

Математика VI - IX Начини на претставување на 
податоци 
ПРОЕКТНА АКТИВНОСТ 

Наставници по 
математика Учениците од  
VI -  IX одд 

Април /Мај 

Англиски јазик V - IX Април / Мај Spelling Bee 
(спелување) 

Наставници по англиски 
јазик 

Април /Мај 

 
Македонски јазик 

VI - IX Учество на тековни литературни  
конкурси кои пристигнуваат од 
разни владини, невладини и 
меѓународни организации 

Предметни наставници по 
Maкедонски јазик 

Во текот на година 

 
Македонски јазик 

VI - IX Творење  лични творби за поважни 
датуми 

Предметни наставници по 
Maкедонски јазик 

Во текот на година 

Танци и народни ора VIII Запознавање со играорец, изворен 
пејач, изведувач-свирач на 
народни инструменти, кореограф 
итн. 

Роза Јаневска ноември 

Француски јазик VI - IX Франкофонски клуб Предметни наставници по  
Француски јазик 

Во текот на година 

Хемија     VIII  Проектна активност: 
„Примена на сода бикербона во 
секојдневниот живот “ 

Елена Томевска 
Учениците од  VIII 

Ноември 
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Хемија     IX   Проектна активност: 
Дали водата секогаш го гасне 
огнот? 

Елена Томевска 
 

Април 

Биологија VI - IX Одбележување на сите еко 
активности согласно со еколошкиот 
календар и организација на 
подготовки околу истите 

Бојана М.Личева Во текот на година 

Ликовно образование VI - IX Учество на тековни ликовени  
конкурси кои пристигнуваат до 
разни владини, невладини и 
меѓународни организации 

Наставник по ликовно обр. 
Марија Н. Наневска 

Во текот на година 

Ликовно образование VI - IX Одржување и грижа за естетскиот 
изглед на училиштето 

Наставник по ликовно обр. 
Марија Н. Наневска 

Во текот на година 

Граѓанско образование VIII Проектна активност-Животниот 
стил на младите во Р.Македонија 

Магдалена Павлеска 
Ученици од  VIII одд 

Ноември 

Граѓанско образование VIII -Изработка на илустративен 
материјал за историјата, јазикот, 
обичаите и културата на 
различните етнички групи кои 
живеат во Македонија 

Магдалена Павлеска 
Ученици од  VIII одд 

Во текот на година 

Историја VIII- IX Историска работилница Магдалена Павлеска 
Ученици од  VIII, IX одд 

Март 

Историја IX Проектна активност-Животот и 
делото на Методија Андонов-Ченто 

Магдалена Павлеска 
Ученици од IX одд 

Aприл 
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 АКЦИОНЕН ПЛАН  НА ПЛАНИРАНИ ПОСЕТИ  ВО ТЕКОТ НА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 г.  

       Следење  

Задача Активност 
Временс
ка рамка 
(месец) 

Носител 
Начин на 

спроведува
ње (ресурси) 

Инструме
нти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице x 

Потре
бен 

буџет 

          

- Учениците да се 
запознаат со 
историскиот 
локалитет Тумба 
Маџари 

Посета на Тумба 
Маџари 

Октомвр
и - V 
 
Мај - I 

Активот 
од I  и V 
одделен
ие и 
ученицит
е  

Хустоси 

Археолошки 

локалитет 

/ -Учениците 
непосредно се 
запознати со 
старите 
пронаоѓалишта 
како сведоци на 
минатото, 
начинот на 
живот на луѓето 
во минатото 

Одделенск
ите 
раководите
ли од  
 I и V одд.  

 Х 

Учениците да се 
запознаат со 

аеродромот како 
институција и 

вработените во 
нег 

Посета на 
национален 
аеродром 

Александар 
Велики 

мај 

настаниц
и 

-  
Ученици 

од III 
одд. 

Посета на 
аеродром и 
разговор со 

вработени во 
институцијата 

 

/ 

- Да се формира 
позитивен однос 

кон некоја од 
професиите со 
кои што ќе се 

запознаат 

Одделенск
ите 

раководите
ли од 

III одд. 

 X 

- Учениците да 
посетат  кино како 
дел од културата 
и да го доживеат 
амбиентот во него 

Проследување на 
филм во кино сала  

ноември Активот 
од V 
одделен
ие и 
ученицит
е 

/  Учениците да да 
ја воочат 
разликата во 
проеследување 
филм во 
домашни услови 
и кино сала 

Одделенск
ите 
раководите
ли од  
 V одд. 

  

ПРИЛОГ   19 - Б 
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- Учениците да 
посетат  театар 
како дел од 
културата и да го 
доживеат 
амбиентот на 
театарска 
претстава 

Проследување на 
театарска 
претстава  

Декемвр
и 
или друг 
период 
во текот 
на 
годината 
(во 
зависнос
т од 
репертоа
рот на 
театрите
) 

Активот 
од V 
одделен
ие и 
ученицит
е 

Театарска 

претстава, 

глумци, 

сцена, музика 

/ -Учениците 
непосредно се 
запознати со 
театар и 
театарска 
претстава како 
дел од 
културата  

Одделенск
ите 
раководите
ли од  
V одд 

 
 

Х 

Учениците да се 
запознаат со 
значајни настани 
од македонското 
револуционерно 
минато 

Посета на 
културни 
институции  
и верски објекти  
(православна и 
католичка црква и 
џамија) 
Музејот на 
македонската 
борба  
Спомен куќата на 
Мајка Тереза 
....... 

Февруар
и- март 

Активот 
од V 
одделен
ие  

Претставници 

од верските 

објекти 

Водачи во 

музејот 

/ Да се запознаат 
со различни 
верски објекти и 
нивните 
сличности и 
разлики 
Да стекнат 
сознанија за 
значајни 
настани од 
македонското 
револуционерно 
минато 

Одделенск
ите 
раководите
ли од  
V одд 

 Х 

Учениците да се 
запознаат со 
начините на 
функционирање 
на институциите 
на системот 

Посета на 
институции на 
системот( 
собрание,влада 
претседател на 
РМ 

Март-
април 

Активот 
од V 
одделен
ие 

Вработени во 

институциите 

 Да стекнат 
сознанија за 
работата на 
институциите на 
системот 

Одделенск
ите 
раководите
ли од  
V одд 
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Учениците да се 
запознаат со 
производствениот 
процес 

Посета на  инфо 
центарот на 
Европската унија  
и Првата детска 
амбасада 
,,Меѓаши,, 

Април- 
мај 

Активот 
од V 
одделен
ие и 
ученицит
е 

Претставници 

од 

амбасадата 

/ Да стекнат 
сознанија за 
значењетоначин
от на работа  
иункционирање 
на 
производствени
от систем 

Одделенск
ите 
раководите
ли од  
IV одд 

 Х 

-развивање на 
креативност, 
натпреварувачки 
дух и 
комуникативност 

Учество на 
ликовна колонија 
„Виниче“ 

септемвр
и 

Наставн
ик по 
ликовно 
обр. 

Ликовни 

материјали 

набљудув
ање  

разговор 
со 
учениците 

естетска 
анализа 

-учениците 
создаваат 
ликовни творби  

Наставник 
по ликовно 
обр. 

  

-развивање на 
креативност, 
натпреварувачки 
дух и 
комуникативност 

Учество на 
хепенинг „Голема 
мајка божица“ 

мај Наставн
ик по 
ликовно 
обр. 

Ликовни 

материјали 

набљудув
ање  

разговор 
со 
учениците 

естетска 
анализа 

-учениците 
создаваат 
ликовни творби  

Наставник 
по ликовно 
обр. 

 с. 

-развивање на 
естетски 

критериуми и 
ликовна критика 

Посета на годишна 
изложба на НВО 

„Џунџуле“ 
мај 

Наставн
ик по 

ликовно 
обр. 

Дела на 

ученици од 

други 

училишта 

естетска 
анализа 

-доживување, 
уживање и 

аналлиза на 
детски ликовни 

творби 

Наставник 
по ликовно 

обр. 

 
500 
ден. 
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- Учениците да се 
запознаат со 
историскиот 

локалитет Тумба 
Маџари 

Посета на Тумба 
Маџари 

мај 

Активот 
од IV 

одделен
ие и 

ученицит
е  

Хустоси 

Археолошки 

локалитет 

/ 

-Учениците 
непосредно се 
запознати со 

старите 
пронаоѓалишта 
како сведоци на 

минатото, 
начинот на 

живот на луѓето 
во минатото 

Одделенск
ите 

раководите
ли од  

I V одд.  

 Х 

- Учениците да се 
запознаат со 
професијата 
ДОКТОР –и 

неговите 
професионални 

обврски 

Посета на 
здравствен дом  

април 

Активот 
од IV 
одделен
ие и 
ученицит
е  

Доктори 

(родител, 

вработен во 

блиската 

амбуланта...) 

/ 

-Учениците 
непосредно се 
запознати со 

професијата –
доктор (лекар) 
како и неговите 
работни обврси 

Одделенск
ите 

раководите
ли од  

IV одд.  

 Х 

Учениците да се 
запознаат со 
професијата 
Метеоролог и 
неговите 
професионални 
обврски 

Посета на  Хидро 
–метеоролошкиот 

завод на РМ 
март 

Активот 
од IV 

одделен
ие и 

ученицит
е 

Вработен 

хидро-

метереолог 

 

Учениците 
непосредно се 
запознати со 
професијата  

хидрометереоло
г и  неговите 

работни обврси 

Одделенск
ите 
раководите
ли од  

IV одд. 

 Х 

- Учениците да 
посетат  театар 

како дел од 
културата и да го 

доживеат 
амбиентот на 

театарска 
претстава 

Посета на 
театарска 
претстава  

Декемвр
и 

Активот 
од I и IV 
одделен

ие и 
ученицит

е 

Театарска 

претстава, 

глумци, 

сцена, музика 

/ 

-Учениците 
непосредно се 
запознати со 

театар и 
театарска 

претстава како 
дел од 

културата  

Одделенск
ите 

раководите
ли од  

I и IV одд 

 Х 
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АКЦИОНЕН  ПЛАН ЗА   воннаставни ликовни активности 

 (ликовни конкурси, колонии, хепенинзи, натпревари)    2016-2017 

       Следење  

Задача Активност Временск
а рамка 
(месец) 

Носител Начин на 
спроведува
ње (ресурси) 

Инструм
енти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице x 

Потре
бен 

буџет 

Учество на тековни 
ликовени  конкурси 
кои пристигнуваат 
до разни владини, 

невладини и 
меѓународни 
организации  

Творење и 
доставување 
на ликовни 

творби 
 

2016-2017 Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

Ликовни 
творби 

Слики, 
цртежи, 
графики 

Развивање на 
креативност и 
фантазија 

Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

  

Одржување и грижа 
за естетскиот изглед 
на училиштето 

Континуирано 
уредување на 
училишната 
аула со  
ученички 
изработки 

2016-2017 Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

Ликовни 
творби 

Слики, 
цртежи, 
графики 
и други 
ученички 
творби 

Развивање на 
креативност и 
фантазија 

Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

  

Учество на ликовен 
конкурс „Мојата 
општина“ 

 
Творење и 

доставување 
на ликовни 

творби 

Октомври Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

Ликовни 
творби 

Слики, 
цртежи, 
графики 

Развивање на 

чувство на 

припадност 

Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

  

Учество на ликовен 
конкурс „13 
ноември“ од детски 
ликовен центар 

Творење и 
доставување 
на ликовни 

творби 
 

Октомври Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

Ликовни 
творби 

Слики, 
цртежи, 
графики 

Градење на 
патроитски 
чувства  

Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

  

Учество на ликовен 
конкурс „најубаво 

уредено училиште“ 

 
Украсување 

на 

Декември Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 

Ликовни 
творби 

 Отфрлање на 
кичот 

Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 

  

ПРИЛОГ  19-В 
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Нова година  училиштето 
по повод 

новогодишнит
е празници  

Н. 
Наневска  

Н. 
Наневска  

Учество на ликовен 
конкурс  во Торуњ, 
Полска 

 
Творење и 

доставување 
на ликовни 

творби 

Март/апри
л 

Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

Ликовни 
творби 

графики -поттикнување на 
мултикултурализа
м 

Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

 800 
ден. 

Учество на ликовен 
конкурс во Лидице, 

Чешка 

Творење и 
доставување 
на ликовни 

творби 
 

Март/апри
л 

Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

Ликовни 
творби 

Слики, 
цртежи, 
графики 

-поттикнување на 
мултикултурализа
м 

Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

 800 
ден. 

Учество на ликовен 
конкурс за најубава 

мартинка 

Изработка на 
мартинки 

 

Март Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

Ликовни 
творби 

Изработк
и од 
конец 

-прифаќаат 
традиционални 
вредности 

Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

  

Учество на ликовен 
хепенинг „Виниче“ 

 
Творење во 

манастирот во 
с. Виниче  

Септемвр
и  

Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

Ликовни 
творби 

слики -учениците 
соработуваат, се 
дружат и 
комуницираат 
-поттикнување на 
мултикултурализа
м и меѓуетничка 
интеграција 

Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

  

Учество на градски 
ликовен натпревар 
„Децата за старата 
чаршија“ 

Творење во 
старата 
скопска 
чаршија 

мај Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

Ликовни 
творби 

слики -учениците 
соработуваат, се 
дружат и 
комуницираат 
-поттикнување на 
мултикултурализа
м и меѓуетничка 
интеграција 

Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  
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Планирање и 
спроведуваење на 
активности за 
превенирање на 
насилството во 
училиштето 

Спроведувањ
е на 
литературен и 
ликовен 
конкурс на 
тема за сите 
ученици 

 

 

Март/апри
л 

Тим за 
превенција 
на насилно 
однесувањ
е во 
училиштето 
,,Превенциј
а на 
насилното 
однесувањ
е во 
училиштето 

Објаување на 
литературен и 
ликовен 
конкурс 

 

 

 

 

 

Успешно 
реализирање на 
планираните 
цели, 
намалување на 
насилството во 
училиштето, 
ангажирање на 
учениците за 
последиците од 
насилното 
однесување 

Тим за 

превенција 

на насилно 

однесувањ

е во 

училиштето 

x  

Планирање и 
спроведуваење на 
активности од ЕКО 
програмата 

Творење на 
теми 
поврзани со 
екологија 

2016-17 

ЕКО тимот 
Ликовни 
творби 

Слики, 
цртежи, 
графики 

Развивање на 
ЕКО свеста кај 
учениците 

ЕКО тимот  
2000 
ден. 

Учество на ликовен 
хепенинг „Голема 

мајка божица“ 

 
Творење на 
археолошки 
локалитет 
„Тумба 
маџари“  

мај Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

Ликовни 
творби 

слики -учениците 
соработуваат, се 
дружат и 
комуницираат 
-поттикнување на 
мултикултурализа
м и меѓуетничка 
интеграција 

Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска  

  

Учество на ликовни 
хепенинзи и 

изложби заедно со 
партнер училиштето 

Творење и 
изложување 
на зададена 
тема 

2016-2017 Наставнико 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска 

Ученички 
творби 

Ученички 
творби 

-учениците 
соработуваат, се 
дружат и 
комуницираат 
-поттикнување на 
мултикултурализа
м и меѓуетничка 
интеграција 

Наставник 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. 
Наневска 
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АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА   воннаставни литературни активности (литературни конкурси, поетско читање, 

хепенинзи, натпревари) 2016-2017 

       Следење  

Задача Активност Временск
а рамка 
(месец) 

Носител Начин на 
спроведу

вање 
(ресурси) 

Инструм
енти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице x 

Потр
ебен 
буџе

т 

Учество на 
тековни 

литературни  
конкурси кои 

пристигнуваат 
од разни 
владини, 

невладини и 
меѓународни 
организации  

Творење и 
доставување на 

литературни творби 
 

2016/2017 Ученици 
кои 
самостојно 
творат 

Литератур
ни творби 

Лични 
творби 
проза 
,поезија 

Развивање на 
креативност и 
фантазија 

Предметни 
наставници 
по 
Maкедонски 
јазик 

  

Учество на 
литературен 
конкурс „Мојата 
општина“ 

 
Творење и 

доставување на 
литературните 

творби 
 

Октомври Ученици 
кои 
самостојно 
творат 

Литератур
нитворби 

Лични 
творби 
проза 
,поезија 

Развивање на 

чувство на 

припадност 

Предметни 
наставници 
по 
Македонски 
јазик 

  

Учество на 
литературен 
конкурс „13 
ноември“  

Творење и 
доставување на 

литературни творби 
 

Ноември Ученици 
кои 
самостојно 
творат 

Литератур
нитворби 

Лични 
творби 
проза 
,поезија 

Градење на 
патроитски 
чувства  

Предметни 
наставници 
по 
Македонски 
јазик 

  

Учество на 
конкус 

„Заштита од 
пожари“ 

 
Творење и 

доставување на 
литературните 

творби 
 

ноември Ученици 
кои 
самостојно 
творат 

Литератур
нитворби 

Лични 
творби 
проза 
,поезија 

поттикнување 
чувство на 
одговорност: 
почит кон ликот 
и делото на 
пожарникарите 

Предметни 
наставници 
по 
Македонски 
јазик 

  

ПРИЛОГ  19-Г 
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Учество на 
литературен 
конкурс по 
повод Денот на 
екологијата 

Творење и 
доставување на 

ликтературни творби 
 

Март Ученици 
кои 
самостојно 
творат 

Литератур
ни творби 

Лични 
творби 
проза 
,поезија 

-поттикнување 
на 
Чувство за 
заштита на 
животната 
средина 

Предметни 
наставници 
по 
Македонски 
јазик 

  

Учество на 
литературен 

конкурс 
„Детски лирски 

треперења“ 
 

 
Творење и 

доставување на 
ликтературни творби 

 
 

 
Мај 
 
 
 
 

 
Ученици 
кои 
самостојно 
творат 
 

Литератур
ни творби 
 
 
 
 

Лични 
творби 
проза 
,поезија 
 
 

Развивање на 
креативност и 
фантазија 
 
 

Предметни 
наставници 
по 
Македонски 
јазик 
 

  

 
Одбележување 

на значајни 
датуми со 

поетски творби 

 
Творење  лични 
творби за поважни 
датуми 

 
Во текот 
на целата 
година 

 
Ученици 
кои 
самостојно 
творат 

 
Литератур
ни творби  

Лични 
творби 
проза 
,поезија 

Развивање на 
креативност и 
фантазија 

Предметни 
наставници 
по 
Македонски 
јазик 

  

                                
    
 
                              ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОРКЕСТАР 

 
Конкретни цели 
Ученикот:   

 
Делата за 
обработка 

 
Дидактички насоки 
Наставникот: 

 
Време 

на 
реализа

ција 

- да е музикален;  да има чувство за ритм; 
- да поседува способност за инструментална 
интерпретација; 
- да демонстрира една песна по свој избор; 
- воочува времетраењето на нотите и паузите; 
- пее мелодиски вежби;  

Аудиција 
  
 
 
 

- организира аудиција(формирање на оркестар); 
-проверување на знаењата од областа на 
основите на музичката писменост; 
- презентација на ритмички вежби; 
- презентација на мелодиски вежби;  

IX 
- во 

текот 
на цела 
учебна 
година 

-да памти за поделбата на жичаните трзачки 
инструменти; 

запознавање со 
инструментот 

-презентира жич.трзач.инструменти; 
-објаснува за поделбата на жичаните трзачки 

IX,X 
 

ПРИЛОГ  20 
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Забелешка: во текот на учебната година може да дојде до промена на репертоарот. Ке се работат и други композиции, зависно од 

интересот и желбите на учениците 

                                    

-да ги препознава(по нивната звучност) од 
други видови на инструменти; 
-да дискутира за секој инструмет од група на 
жичани трзачки инструменти; 

мандолина, 
мандола, 
гитара, 
контрабас 

инструм; 
-демонстрирааудио-видео снимка со 
жич.тр.инструменти и друг вид на инструменти; 
-објаснува за(секој пооделно); жичан трзачки  
-демонстрира слики за жичани трзачки инструм;  

 

-препознава видови на 
мандолина,мандола,гитара или бас; -ја 
идентификув МАНДОЛИНАТА; 
-памти за начинот на чување и одржување на 
мандолината,м-ла,гит,бас; 
-правилно држење; пра-правилно седење; 
-да демонстрира вежби за трзање; 
-демонстрира правилен начин на држање на на 
инструмент; 
-демонстрира вежби за секој тон (сол;ми; сол 
ми; фа;сол-фа-ми;до;сол-фа-ми-до;ре;до-ре-
ми-фа-сол;ла; до2; си;) ; 
-демонстрира начинот на произведување на 
тонот преку одредени вежби за секој тон; 
-да дискутира за формата на комозицијата;  

жичани трзачки 
инструменти, 
запознавање со 
нивните делови, 
боја, 
жици и сл. 

-препознава видови на жичани трзачки 
инструмент; 
-објаснува за Мандолина,Мандола,Гитара,Бас; 
-објаснува како се чува и одржува жичани 
трзачки инструменти; 
-презентира правилен начин на држење; 
-објаснува правилен начин на трзање; 
-презентира свирење во различна динамика; 
-презентација на начинот на произведување на 
тонот(сол; ми; сол-ми; фа; сол-фа-ми; до; сол-
фа-ми-до; ре; до-ре-ми -фа-сол; ла; до2; си;) ; 
-објаснува како се произведува тон (за секој тон 
преку соодветни вежби); 
-објаснува за формата на композицијата; 

X,XI 

-да демонстрира правилна интерпретација на 
нотниот такст со нотните вредности; 

технички вежби -објаснува за вежбата и начинот на изведбата; IX, XII, I 

-да ја воочува содржината на нотниот текст; 
-да дискутира за ритамот во композицијата; 
-индивидуална демонстрација; 
-групна демонастација; 

КОМПОЗИЦИИ: 
1.Entract-thame from 
Rosamunde – Franz 
Schubert 
2. O sole mio - Е.Di 
Capua -италијанска 
канцона. 
3.композиција од 
македонски автор  

- објаснува за содржината  на нотниот текст; 
-објаснува за ритамот во композицијата; 
-демонстрира интерпретација на композициите; 
 
 

I,II,III.IV,
V 
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                             ПРОГРАMА ЗА УЧИЛИШЕН СПОРТ 

 

        УЧЕНИЧКИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ 

Спортски 

игри 

Цели Опфатен

ост на 

ученци 

Предвиде

н настан 

Време на 

реализација 

Место на 

одржување 

Одговорни 

наставници 

-футсал 
момчиња 
-футсал 
девојчиња 
-кошарка 
момчиња 
-кошарка 
девојчиња 
-одбојка 
девојчиња 
-пинг-понг 
-крос 
натпревари 

*Општи цели 
-да ги усвојува и увежбува основните спортски 
технички знаења од спортските игри 
-да ја одржува општата и специфичната моторика 
-да соработува и учестува во тимска работа 
-да поседува фер-плеј способности и 
соднесувања во натпреварите 
-да се ослободува од стрес состојби 
-да создава и применува здравствено хигиенски 
навики 
* Конкретни цели 
-да ги одржува и подобрува индикаторите на 
здравето (психомоторните способности) 
-да ја развива силата на мускулните групи 
-да го развива спортскиот дух 

 
ученици 
од VII, 
VIII, IX 
одделен
ие  
 
- 
ученици 
од IX  
одделен
ие  

 
турнир по 
повод     
Денот на 
училиштет
о 

 
Во текот на 
учебната 
година 
(Септември 
– Јуни)  

училишна 
спортска сала 
 
спортски 
терени во 
општина Гази 
Баба 
 
кеј на реката 
Вардар (нас. 
Керамидница) 
 
трим патека 
во парк шума 
Гази Баба 

 
 
 
 

Зора 
Јовановска 

 
Јорданчо 
Тодосиев 

Општински натпревари Право на учество Забелешка 

Лига Турнир 

 
- Лига футсал (машки) 
 
- Лига кошарка (машки) 
 
 

- одбојка (девојчиња) 
- ракомет (девојчиња) 
-футсал (девојчиња) 
-кошарка (девојчиња) 
-пинг – понг 
-крос 

 
- ученици од VIII, IX 
одделение  
 
 

-Планот на натпревари е во согласност со 
календарот на натпревари на Општинскиот сојуз 
за училишен спорт во Гази Баба (ОСУСГБ). 
-Планот на натпревари е во согласност со 
календарот на Федерација на училишен спорт на 
Македонија 

ПРИЛОГ  21 
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АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА УЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ  2016-2017 г. 

 

       Следење  

Задача Активност Времен
ска 
рамка 
(месец) 

Носите
л 

Начин на 
спроведув
ање 
(ресурси) 

Инстру
менти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице x 

Потре
бен 
буџет 

Да се изработи 
детален распоред за 
училишни натпревари 

Креирање на 
распоред за 
одржување на 
училишни 
натпревари 

февруа
ри 

тимот Разговор 
со 
наставниц
ите 

табела Распоред со 
датуми за 
секој 
наставен 
предмет  

координатор   

Да се обезбедат 
простории и тестатори 

Организирање на 
простории и 
тестатори за 
натпреварот по 
секој наставен 
предмет поединечно 

февруа
ри 

тимот Списоци 
на 
пријавени 
ученици- 
учесници 
на 
напревари
те 

табела Распоред со 
определени 
простории и 
тестатори за 
училишните 
натпревари по 
предмети 

координатор   

Да се реализираат 
училишните 
натпревари 

Следење на 
реализацијата на 
училишните 
натпревари 

март наставн
ици 

Правилни
к за 
спроведув
ање на 
училишни 
натпревар
и 

 Успешно 
спроведени 
училишни 
натпревари 

координатор   

Да се анализираат Анализа и април Настав Тестови Бодовн Обработени тимот   

ПРИЛОГ  23 
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добиените резултати обработка на 
резултатите од 
училишните 
натпревари 

ници и 
тимот 

и скали тестови 

Да се објават 
резултатите  

Објавување на 
постигнатите 
резултати од 
натпреварите по 
секој наставен 
предмет 

април тимот 
 

Објавува
ње на 
ранг листи 
на 
огласна 
табла 

Ранг 
листи 

Идентификац
ија на 
учениците со 
најдобри 
постигнувања 

тимот   

Да се дадат 
признанија на 
учениците со најдобри 
резултати 

Изготвување 
признанија за 
учениците што 
освоиле прва ,втора 
и трета награда на 
училишните 
натпревари 

мај тимот Ранг 
листите за 
секој 
натпревар 
поединечн
о 

компјут
ер 

признанија координатор   

Да се определат 
постигнатите 
резултати на 
вонучили-шни 
натпревари 

Прибирање на 
податоци за 
учеството и 
постигнатите 
резултати на 
учениците од 
општински, 
регионални т.е. 
градски и државни 
натпревари 

јуни тимот Дипломи, 
признаниј
а, 
пофалниц
и 

Инфор
мации 
од 
наставн
ици-те 

Идентифика-
ција на 
освоени 
награди од 
натпреварите 
во текот на 
учебнаата 
година 

координатор   

                                                              

Елена Томевска-координатор, Лукарова Катерина, Весна Кочова, Данче Костовска, Александра Стојчевска,  Јасмина Ѓорѓиева, Анета 

Митевска 
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АКЦИОНЕН   ПЛАН   НА   ТИМОТ ЗА КУЛТУРНО-ЗАБАВЕН ЖИВОТ 

ВО   УЧЕБНАТА    2016-2017 
 

       Следење  

Задача Активност 
Временск
а рамка 
(месец) 

Носител 
Начин на 

спроведување 
(ресурси) 

Инструме
нти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице 

 

Пот
ребе

н 
буџе

т 

- Да се изготви годишно 
планирање 

Изготвување на 
годишно 
планирање 

Јули  
2016 

Тим -Наставен план и 
програм 
-Насоки за 
квалитетно 
планирање од 
БРО 
-Насоки од 
стручни лица за 
подршка 
(советници, 
просветни 
инспектори...) 
Компјутер 

Формулар 
со 
елемени 
што треба 
да содржи 
годишно 
планирањ
е 

Навремено и  
квалитетно 
изготвено  
годишно 
планирање 

Даниела 
Торковска 

x / 

-Да се одбележи 
почетокот на учебната 
2016-2017 г. со  свечен 
прием на првачињата 
 

Одбележување 
на почетокот на 
учебната 2016-
2017 г. и  прием 
на првачињата 
 

1 
Септемвр
и 

Одделенските 
наставници од  
I до V одд 

приредба 
 

/ Создавање 
пријатно 
расположени
е меѓу 
новите 
првачиња 
 

Одделенскит
е наставници 
од I - V одд. 
и  Даниела 
Торковска 
 

х 1000 
ден 

- Да се одбележи Денот 
на суверена и 
независна  Македонија 

Одбележување 
на Денот на 
суверена и 
независна  
Македонија 

7 
Септемвр
и 

. 
 
Тим 

Литератутно 
читање на 
реферат и лични 
творби 

/ СЈакнење на 
патриотскиот 
дух 

Катица 
Стојчевска , 
Елена 
Малинова , 
Јагода 
Филиповска 

x . 
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- Да се одбележи Денот 
на Востанието на 
македонскиот народ 
      
Да се одбележи  23 
Октомври-Ден на 
Македонската 
револуционерна борба 

Одбележување 
на Денот на  
Востанието на 
македонскиот 
народ 
 
Одбележување 
на  23 Октомври-
Ден на 
Македонската 
револуционерна 
борба 

10 
Октомври 
 
 
21 
Октомври  

 
Тим 
 
 

реферат, 
рецитали,лични 
творби 
 
 
 
реферат 

 
 
 
 
 
/ 

 
Развивање 
на творечки 
способности 
 
Развивање 
на 
патриотски 
чувства 
 

Јагода 
Филиповска 
Катица 
Стојчевска , 
Елена 
Малинова 
Елена 
Малинова 
Јагода 
Филиповска 
Катица 
Стојчевска 

x / 

Да се одбележи Денот 
на ослободувањето на 
Скопје 
Под мотото,,За моето 
Скопје,, 

Одбележување 
на Денот на 
ослободувањет
о на Скопје 
Под мотото,, 
Скопје 
празнува,, 

II 
седмица 
од 
месец 
ноември 

Сите 
наставници 

реферати, 
рецитали, 
лични ликовни и 
литературни  
творби 

/ Развивање 
на 
творечки 
способност
и и 
патриотски 
дух 
 

Тимот x  

Да се одбележи денот 
на Св. Климент 
Охридски 
- Одбележување на 
Нова година) 

Одбележување 
на денот на Св. 
Климент 
Охридски 
Одбележување 
на Нова година 

7 
Декември 
IV и V 
седмица 
од месец 
декември 
 

Тим реферат 
 
ликовни и 
литературни 
творби, музичка 
програма 
 

/ Создавање 
позитивна 
атмосфера 
и желба за 
творење и 
креирање 

Елена 
Малинова, 
Катица 
Стојчевска, 
Јагода 
Филиповска
Марија 
Н.Наневска 
Ванчо 
Јовчев  

x  
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Да се одбележи 
раѓањето на Патронот 
на училиштето 

Одбележување 
на патрониот ден 
на училиштето 

I –II 
седмица 
од месец 
февруари 

Сите 
наставници 

творење,сликање
, 
драматизација,му
зички и ритмички 
изведби,експерим
енти и спортски 
натпревари 

/ Промоција и 
афирмација 
на 
училиштето 

Тимот x  

-Да се одбележи 21  
Март- 
Денот на Екологијата 
 

Одбележување 
на 21  Март- 
Денот на 
Екологијата 
 

21  Март- 
 

Еко тимот реферат и лични 
творби 

/ Развивање 
на 
еколошката 
свест 

Јагода 
Филиповска , 
Елена 
Малинова ,  
Катица 
Стојчевска 
 

x  

-  Да се одбележи 1 
Април-Денот  на шегата 
Да се одбележи 1 Мај-
Денот на трудот 

Одбележување 
на1 Април-Денот  
на шегата 
Одбележување 
на 1 Мај-Денот 
на трудот 

31 Maрт 
 
 
28 Април 

Тимот Маскенбал 
 
 
реферат 

/ Развивање 
на 
креативност 
 

Сите 
наставници 
Елена 
Малинова, 
Катица 
Стојчевска 
, Јагода 
Филиповска 

x  

- Да се одбележи 
4 Мај – Смртта на Гоце 
Делчев 
 
-Да се одбележи 24 Мај-
Денот на Словенските 
просветители Св. Кирил 
и Методиј и смртта на 
Дане Крапчев 
 

Одбележување 
на 4 Мај – 
Смртта на Гоце 
Делчев 
 на 24 Мај-Денот 
на Словенските 
просветители 
Св. Кирил и 
Методиј и смртта 
на Дане Крапчев 

4 Мај 
 
 
 
23 Мај 

Тимот реферат  Јакнење на 
патриотски
от  дух 
 

 
Елена 
Малинова, 
Катица 
Стојчевска 
Јагода 
Филиповска 
 
 

x  
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-Да се одбележи 
заминувањето на 
деветтоодделенците 

Одбележување 
на заминувањето 
на 
осмооделенциод 
училиштето 

09  Јуни Тимот пригодна забава  Означувањ
е на 
успешен 
крај на 
еден 
образовен 
циклус 

Ванчо Јовчев 
Роза 
Јаневска 

x  

 

План за евалуација на акционен план 
Критериум за успех 
  - jакнење на патриотскиот дух 
  - развивање творечки способности кај учениците 
  - aфирмација на училиштето и успешна комуникација со јавноста  
Индикатор за успешност 
  - aнализа на спроведените односно реализираните активности и извештаи за истите. 
 
Одговорен за следење: м-р Благица Станковска–директор , Даниела Торковска  - координатор, Виолета Симоновска, Елизабета 
Георгиевска, Катица Стојчевсka, Елена Малинова, Јагода Филиповска,  Данче Костовска – Јакимовска,   Марија Н. Наневска, Роза 
Јаневска, Ванчо Јовчев  - членови на тимот.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Повратна информација  
 - iнформација и насоки на наставниот кадар и надворешните соработници од спроведените увиди во реализираните активности од 
страна на членовите на тимот. 
 
Тим: Даниела Торковска- координатор , Виолета Симоновска, Елизабета Георгиевска, Данче Костовска – Јакимовска,                                                                                                                                                                                               

Катица Стојчевсka, Елена Малинова, Јагода Филиповска, Марија Н. Наневска, Роза Јаневска, Ванчо Јовчев                                                                                                                                                                                        
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                               УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ 
 
Есенски еднодневен излет 
 
Место: Парк шума, Гази Баба – (околина на Скопје) 
Носители на активностите: 

 одделенските наставници 

 учениците од II – IX одд. 
 
Воспитно – образовни цели: 
 

 да се совладаат и прошират знаењата на учениците, да се  
применат вештините и ставовите во природната и 
општествената средина, 

 да се запознаат други средини, нивните природно-
географски обележја, релјефот и вегетацијата, спортски терени 

 да се запознаат културно – историските знаменитости 
 да се развијат еколошките навики 
 да се развијат и поттикнат позитивни емоции 

 да се развијат спортски активности, рекреација и 
создавање навики за здраво живеење 

 
Задачи: 
 

 развивање интерес за природата, градење еколошки навики 
 поттикнување и манифестирање позитивни емоции 
 позитивен однос кон верските и културните вредности 
 социјализација и колективна заштита 
 развивање интерес за спортски активности, рекреација 
 создавање навики на здраво живеење. 
 поттикнување и развивање  другарството , меѓусебно  

почитување, позитивен дух 
 
Содржина на активности: рекреација, дружење, набљудување, 
насочено внимание, фотографирање. 
 
Раководител на екскурзијата: директорот на училиштето 

Одговорен наставник: Весна Трајковска - наставник по англиски 
јазик 
Одговорен ученик: Претседател во одделение 
Времетраење: Еднодневен есенски излет (тргнување во 08 
часот од пред училишната зграда, а враќање во попладневните 
часови пред училишната зграда) 
Време на реализација : октомври 2016 год. 
 
Локации за посета и правци на патување:  Училишна зграда 
ООУ. Дане Крапчев  -утврдената дестинација (посета на 
излетничкото место и спортски терени – трим патека во парк 
шумата Гази Баба) 
 
Начин на реализација: 
 

 одредиштата се избрани според интересот на учениците и 
родителите 

 во организацијата и реализацијата посредува избрана 
(лиценцирана) туристичка агенција. 

 
Техничка организација: безбедни патнички автобуси 
Начин на финансирање: самофинансирање од страна на 
родителите 
Ученици - учесници во есенскиот излет 
Во центарот на образовниот порцес се учениците од II – IX одд. 
 
 
Пролетен еднодневен излет 
 
Место: Сарај, рекреативен центар 
Носители на активностите: 

 одделенски и предметни наставници 

 учениците од II – IX одд. 
 
Воспитно - образовни цели: 
 

 да се запознаат природните ресурси на рекреативниот 
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 центар Сарај 
 да се совладаат и прошират знаењата на учениците, да се 

применат вештините и ставовите во природната и 
општествената средина, 

 да се запознаат други средини, нивните природно-
географски обележја, релјефот и вегетацијата. 

 да се запознаат културно – историските знаменитости 
 да се запознаат земјоделските капацитети 
 да се развијат еколошките навики 
 да се развијат и поттикнат позитивни емоции 
 да се развијат спортски активности, рекреација и создавање 

навики за здраво живеење 
 
Задачи: 
 

 развивање интерес за природата, градење еколошки 
навики;поттикнување и манифестирање позитивни емоции; 

 социјализација, колективна заштита и стекнување на 
искуство за осамостојување и грижа за себе; 

 поттикнување и развивање на чувство на колективност, 
меѓусебна почит и позитивен натпреварувачки дух; 

 развивање интерес за спортски активности, рекреација 
 создавање навики на здраво живеење. 

 
Содржина на активности: Рекреација, дружење, набљудување, 
насочено внимание, истражување, фотографирање 
Раководител на екскурзијата: директорот на училиштето 
Одговорен наставник: Весна Трајковска, наставник по англиски 
јазик 
Одговорен ученик: Претседател во одделение 
Времетраење: Еднодневен пролеттен излет (тргнување во 08 
часот од пред училишната зграда, а враќање во попладневните 
часови пред училишната зграда) 
Време на реализација : април 2017 год. 
 

Локации за посета и правци на патување:  Училишна зграда 
ООУ. Дане Крапчев  -утврдената дестинација (посета на 
излетничко место Сарај, рекреативен центар) 
 
Начин на реализација: 
 

 одредиштата се избрани според интересот на учениците и 
родителите; 

 во организацијата и реализацијата ќе посредува избраната 
(лиценцирана) туристичка агенција. 

 
Техничка организација: безбедни патнички автобуси 
Начин на финансирање: самофинансирање од страна на 
родителите 
Ученици - учесници во пролетниот излет 
Во центарот на образовниот процес се учениците од II – IX одд. 

 
 
Дводневна екскурзија –Струмица 

 
Место- Источна Македонија 
 
Дводневната екскурзија ќе се изведе во Септември 2016 г. 
Патувањето започнува од Скопје – Кратово – Пробиштип – 
Берово - Струмица - Ново Село – Валандово –Демир 
Капија – Стоби - Скопје 
 
Носители на активности 
 

 одделенските раководители од VI одд 
 ученици од  VI одд. 

 
Воспитно – образовни цели: 
 

 запознавање со природните убавини и знаменитости на 
нашите краишта, нивните природно-географски 
обележја, со релјефот, вегетацијата на овие простори 



Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2016-2017 година 

 235 

 негување на старите културни вредности и обичаи 
 запознавање со историјата на овие простори со музеи, 

цркви, водопади и локалитетот Стоби и др. 
 развивање позитивен став кон спомениците и 

природната околина 
 
Задачи: 
 

 запознавање на природната средина и законитостите што 
влијаат во неа, со природните убавини на крајот, поблиското и 
подалечното минато, како и други настани од историско 
значење 

 да развиваат позитивен однос кон животната средина 
 да се развие чувството за одговорност, свесна 

дисциплина 
 да се поттикнува и развива другарството , меѓусебно 

почитување, позитивен дух и подобри меѓусебни 
односи 

 
Содржина на активности: Рекреација, дружење, 
набљудување, насочено внимание, истражување, 
фотографирање. 
Раководител на екскурзијата: Весна Трајковска, наставник по 
англиски јазик 
Одговорни наставници: одделенските раководители на VI-те 
одделенија 
Времетраење: дводневна екскурзија (едно ноќевање, два 
дена). Тргнување во 7 часот 
Време на реализација: Септември 2016 г. 
Локации за посета и правци на патување: 
 
1. ден: Поаѓање на учениците од пред училиште во 7 часот. Се 
патува за Кратово со панорамско разгледување на градот, 
запознавање со историјатот на крајот, кулите, Радин мост, 
музејот, црквата, се продолжува за Виница, се посетува 
Виничкото кале. Патот продолжува за Берово, разгледување на 
езерото. Се продолжува за Струмица и Ново Село, со посета 

на граничниот премин. Сместување во хотел во Банско. 
Вечера. Организирана забава во хотел или во диско по договор 
со училиштето и родителите. Ноќевање. 
 
2. ден: Појадок, посета и разгледување на бањите Банско, 
посета на водопадите, Смоларски или Колешински. Ручек во 
хотелот. Поаѓање за Скопје преку Валандово и Удово со 
разглед на Демиркаписката клисура. Се продолжува за Стоби 
со разгледување и запознавање со локалитетот. Со 
панорамско разгледување и попатни одмори нa Велешко Езеро 
се продолжува за Скопје. Пристигнување пред училиштето во 
вечерните часови. 
 
Носители на активностите: 

 одделенските раководители на VI одд. 
 учениците од VI одд. 

 
Начин на реализација: 
 

 одредиштата се избрани според интересот на учениците и 
родителите 

 во организацијата и реализацијата ќе посредува избраната 
(лиценцирана) туристичка агенција 
 
Одговорни наставници: одделенските раководители на VI 
одделенија 
Финансирање: 

Трошоците на патувањето ги сносат родителите 
 
Техничка организација: 
 Висококвалитетни, климатизирани, безбедни патнички 
автобуси, добри услови на сместување - хотел со 3 ѕвезди, 
безбедна и разновидна храна, туристички водач и постојана 
придружба од лекар во текот на патувањето, прошетките и 
престојот во хотелот 
 
Начин на вреднување и користење на резултатите: 



Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2016-2017 година 

 236 

 На сите одредишта ќе се прати работата и 
однесувањето на учениците, преку разговор и други форми 
(пишување есеи, писмени состави, извештаи,описи, изработка 
на плакати и сл.) ќе се добијат повратни информации 
 
Ученици - учесници во дводневна екскурзија низ Југоисточна 
Македонија 
 
Во центарот на образовниот процес се: ученици од VI-1 одд. и 
одд. раководител Марина Пејковска, ученици од VI- 2 одд. и 
одд. раководител Борис Шундоски, ученици од VI- 3 одд. и одд. 
раководител Бојана Личева и ученици од VI -4 одд. и одд. 
раководител Весна Трајковска. 
 
 
Тродневна екскурзија – Охрид 
 
Место – Западна Македонија 
 
Тродневната екскурзија ќе се изведе во септември 2016 г. 
Патувањето започнува од Скопје– Тетово – Гостивар - Маврово 
– Дебар – Струга(Вевчани) - Охрид –Кичево - Скопје 
 
Носители на активности 
 

 одделенските раководители од IX одд 
 ученици од  IX одд. 

 
Воспитно – образовни цели: 
 

 запознавање со природните убавини и знаменитости на 
нашите краишта, нивните природно-географски обележја, со 
релјефот, вегетацијата на овие простори, 

 негување на старите културни вредности и обичаи 
 запознавање со историјата на овие простори 
 развивање позитивен став кон спомениците и природната 

околина 

 запознавање на индустриските и земјоделските капацитети 
 развивање и поттикнување на позитивни емоции 

 
Задачи: 
 

 запознавање на природната средина и законитостите 
што влијаат во неа, со природните убавини на крајот, 
поблиското и подалечното минато, како и други настани од 
историско значење 

 да развиваат позитивен однос кон животната средина 
 да се развие чувството за одговорност, свесна 

дисциплина 
 да се поттикнува и развива другарството , меѓусебно 

почитување, позитивен дух и подобри меѓусебни односи 
 
Содржина на активности: Рекреација, дружење, 
 набљудување, насочено внимание, истражување, 
фотографирање. 
Раководител на екскурзијата: Марија Н.Наневска- одделенски 
раководител на IX-4 одделение 
Времетраење: тродневна екскурзија (две ноќевања, три дена). 
Тргнување во 070 часот. 
Време на реализација: Септември  2016 год. 
Локации за посета и правци на патување: 
 

1.ден: Тргнување на групата од пред училиште во 7:30 
часот. Се патува преку Тетово каде е предвидено да се 
посети Шарената џамија и Тетовското кале. Се 
продолжува кон Гостивар со застанување во Вруток на 
изворот на реката Вардар. Се продолжува кон Маврово, 
а од таму по кањонот на река Радика со посета на Св. 
Јован Бигорски (ручек, мал одмор) и манастирот 
,Св.Георгиј Победоносец, Рајчица. Се продолжува кон 
Дебар и кон Струга каде е предвидена прошетка по 
бреговите на реката Црн Дрим и разгледување на 
градот. Од таму патувањето води кон Вевчани и 
Вевчанските Извори. Се продолжува кон крајната 
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дестинација за овој ден-Охрид каде се пристигнува во 
доцните попладневни часови. Следува сместување во 
хотел со ноќевање и вечера. 

 
2.ден: Појадок. Потоа се оди на претпладневна посета на 
Наколната населба (Музеј на вода), а потоа кон Свети 
Наум со разгледување и одмор. Следи враќање во хотел 
на ручек и попладневен одмор. Попладне кратка посета 
на Охрид и прошетка низ старата чаршија. Враќање во 
хотелот на вечера, а по вечерата организирана посета 
на диско во Охрид. Враќање на полноќ во хотел. 

 
3. ден: Појадок. Потоа следи прошетка во Охрид и 
посета на Св. Софија, Канео, Плаошник, Самоилова 
Тврдина, амфитеатарот. Предвидена е повторно 
прошетка низ стариот дел на Охрид и запознавање со 
охридската архитектура. По разгледувањето следи 
посета на Билјанините извори и враќање во хотелот за 
ручек и одјавување, односно спремање за враќање преку 
Кичево со мал попатен одмор на превојот Стража. 
Оттаму се продолжува кон Скопје. Пристигнување пред 
училиштето во вечерните часови. 

 
Техничка организација: 
 Висококвалитетни, климатизирани, безбедни патнички 
автобуси, добри услови на сместување - хотел со 3 ѕвезди во 
непосредна близина на езерото, безбедна и разновидна храна, 
туристички водач и постојана придружба од лекар во текот на 
патувањето, прошетките и престојот во хотелот. 
 
Носители на активностите:. 

 одделенските раководители на IX одделенија 
 учениците од IX одд 

 
Начин на реализација: 
 

 одредиштата се избрани според интересот на учениците 
и родителите 

 во организацијата и реализацијата ќе посредува 
избраната (лиценцирана) туристичка агенција. 
 
Одговорни наставници: одделенските раководители на IX 
одделенија 
 
Финансирање: 
Трошоците на патувањето ги покриваат родителите. 
 
Начин на вреднување и користење на резултатите: 
 
 На сите одредишта ќе се следи работата и 
однесувањето на учениците, преку разговор и други форми 
(пишување есеи, писмени состави, извештаи,описи, изработка 
на плакати и сл.) ќе се добијат повратни информации. 
Ученици - учесници во тродневна екскурзија низ Западна 
Македонија 
Во центарот на образовниот процес се: ученици од IX -1одд, 
одд. раководител: Катица Стојчевска, ученици од IX -2одд, одд. 
раководител: Лиле Сарваноска, ученици од IX-3одд, одд. 
раководител: Магдалена Павлеска и  ученици од IX-4одд, одд. 
раководител: Марија Н.Наневска. 
 
 
Настава во природа – Западна Македонија 
 
Време на реализација: Април - Мај 2017 год. 
Времетраење: пет дена во Април - Мај 2017 год. 
Место на одржување: Охрид 
 
Наставни теми: животински свет во водата и покрај 
водата, усно и писмено изразување, геометриски 
тела, нашето минато, скокови во далечина,пеење 
 
Ученици – учесници во настава во природа се: 
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Во центарот на образовниот процес се ученици од  V одд. 
 
Воспитно образовни цели на наставата: 
 

 учениците непосредно (нагледно) да се запознаат со 
природните одлики на реката Вардар 

 учениците непосредно (нагледно) да се 
запознаат со природните одлики на Охридското 
Езеро 

 изучување и истражување на објекти и појави во 
природата како и односите во општествениот живот 

 учениците непосредно (нагледно) да се запознаат 
со културните споменици и знаменитости 

 учениците непосредно (нагледно) да се запознаат со 
рељефот 

 учениците непосредно (нагледно) да се запознаат со 
видовите населби,археолошки ископини 

 учениците непосредно (нагледно) да се запознаат со 
нашето подалечно и поблиско минато 

 учениците да се запознаат со животинскиот и растителниот 
свет во и околу Охридското Езеро 

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

 развивање на другарство и социјализација на учениците 

 Задачи: 
 развивање интерес за природата и  градење еколошки 

навики 

 поттикнување и манифестирање на позитивни емоции 

 позитивен однос кон верските и културните вредности 

 социјализација и колективна заштита 

 развивање интерес за спортски активности, рекреација и 
создавање навики за здраво живеење 

 да се поттикнува и развива другарството , меѓусебно 
почитување, позитивен дух и подобри меѓусебни односи 

 
 

 

Активности: 
 
1.ден: Поаѓање од Скопје, пред ООУ ,,Дане Крапчев,, во 8:00 ч. 
Упатување кон Охрид и попатна посета на: Шарената џамија во 
градот Тетово, изворот на реката Вардар – Вруток, вештачкото 
езеро Глобочица и хидроцентралата Шпиље, манастирот Св. 
Јован Бигорски , манастирот Св. Георгиј Победоносец – 
Рајчица Пристигнување во градот Охрид во попладневните 
часови; сместување во хотел со три ѕвезди, во непосредна 
близина на Охридско Езеро; вечера. 
 
2.ден: Појадок и упатување кон градот Охрид.Посета на 
културни знаменитости во градот Охрид: минување низ Горна 
порта, Антички театар, Плаошник и Самоилова тврдина, црква 
Св. Јован Богослов – Канео, црква Св. Софија, куќата 
наРобевци. Прошетка низ Охридската чаршија. 
Времетраење:9:00–14:00ч. Враќање во хотелот, ручек и 
попладневен одмор. Активности во попладневните часови, во 
хотелот: цртање на манастир и негова околина, литературно 
творење, истражување на животински и растителен свет покрај 
вода и пишување извештај од истото.Вечера во 19:00 ч. Забава 
20:00 – 22:00 ч. 
 
3.ден: Појадок и упатување кон Вевчани. Посета на Вевчански 
извори, куќата на Михајло Пупин, црквата Св. Никола .Краток 
одмор и упатување кон градот Струга.Посета на 
Природонаучен музеј Др. Никола Незлобински,куќата на 
браќата Миладиновци, чаршијата и течението на реката Црн 
Дрим. Враќање во хотел, ручек и попладневен одмор. 
Активности во попладневните часови, покрај брегот на езерото: 
работа во групи – пишување извештај од посетата на градот 
Струга,литературно творење,цртање на езерото,разгледување 
на релјефот во околината.Вечера во 19:00 ч.Забава 20:00 – 
22:00 ч. и учество во натпреварот Златен глас. 
 
4.ден: Појадок и упатување кон манастирот Св Наум Охридски. 
Посета на Заливот на коските, манастирот Св. Наум Охридски, 
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црквата Св. Петка, изворот на реката Црн Дрим и Мостот на 
желбите. Кратка посета на с. Трпејца. Враќање во хотел, ручек 
и попладневен одмор. Активности во попладневните часови, во 
хотелот: пеење на песната ,,Билјана платно белеше, ликовно 
изразување по слушана музика, измислување кореографија за 
дадена песна. Вечера во 19:00 ч. Забава 20:00 – 22:00 ч. 
 
5.ден: Појадок, одјавување од хотелот и враќање во Скопје. 
 
Попатна посета на градот Битола – античкиот град Хераклеа и 
Широк сокак. Попатна посета на античкиот град Стоби. 
Пристигнување во Скопје, во попладневните часови. 
 
Носители на активностите: 
 

 одделенските раководители на V одделенија 
 учениците од V одд. 

 
Начин на реализација: 
 
 Одредиштата се избрани според интересот на учениците 
и родителит во организацијата и реализацијата ќе посредува 
избраната туристичка агенција 
Одговорни наставници: одделенските раководители на V 
одделенија 
 
Финансирање: 
Трошоците на патувањето ги сносат родителите. 
 
Техничка организација: Висококвалитетни, климатизирани, 
безбедни патнички автобуси, безбедна и разновидна 
храна,добри услови на сместување (секоја соба да има 
сопствен тоалет).Објектот во кој ќе се изведува наставата во 
природа задолжително да има најмалку една училница, 
опремена според Нормативот за простор, опрема и наставни 
средства за деветгодишното основно образование во 
Република Македонија,туристички водач и постојана 

придружба од лекар во текот на патувањето, прошетките и 
престојот во објектот. 
 
Начин на вреднување и користење на резултатите: 
На сите одредишта ќе се прати работата и однесувањето на 
учениците, преку разговор и други форми (пишување есеи, 
писмени состави, извештаи,описи, изработка на плакати и сл.) 
ќе се добијат повратни информации. 
 
Ученици - учесници во настава во природа - Западна 
Македонија 
 
Во центарот на образовниот процес се: ученици од V -1одд, 
одд. раководител: Даниела Торковска, ученици од V -2одд, одд. 
раководител: Елизабета Ордева, ученици од V-3одд, одд. 
раководител: Виолета Симоновска и ученици од V-4одд,  одд. 
раководител: Наташа Јосимовска Георгиева. 
 
Стручен тим за подготовка на програмата за екскурзија: 
Благица Станковска - директор 
Весна Трајковска - наставник по англиски јазик, 
координатор на тимот 
Марија Н. Наневска - наставник по ликовно образование 
Магдалена Павлеска - наставник по историја 
Виолета Симоновска - одделенски наставник
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 АКЦИОНЕН ПЛАН за работата на Ученичко-училишната заедница во учебната  2016/2017 год.  

       Следење  

Задача Активност Времен
ска 

рамка 
(месец) 

Носител Начин на 
спроведување 

(ресурси) 

Инструмент
и 

Очекувани 
резултати 

Одгово
рно 

лице 



 
x 

Пот
реб
ен 

буџ
ет 

1.Учениците по 
пат на гласање  
да го изберат 
раководството на 
училишната 
заедница 

-Формирање на 
ученички комисии 
за следење на 
оценувањето 

 

 1.Конституирање на 
училишната 
заедница и избор на 
претседателство 

2.Учениците да се 
информираат за 
оценувањето 
,календарот на 
оценување и да се 
запознаат со 
ученичките комисии 
за оценување 

3.Информирање на 
учениците за 
следење и проверка 
за усогласеноста на 
оценувањето  со 
предвидените 
стандарди  и 
процедури за полаки 
и жалби за 
добиените оценки 

Септемв
ри 

Одговоре
н 
наставни
к и 
ученици 

Читање на 
кодекс на 
однесување на 
училиштето  и 
етички кодекс 
на однесување 
и оценување 

Список за 
евиденција 
на присуство 

Ефикасно и 
успешно 
организира
ње на 
училишнат
а заедница 
и 
информира
ње за 
кодексите и 
задолжениј
ата на 
учениците 

Одговор
ен 
наставн
ик 

 / 
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2. Учениците 

решаваат 

прашалник 

поврзан со 

тековните 

проблеми кои се 

соочуваат во 

училиштето на пр. 

дисциплина,врсни

чки односи, 

потреба од 

дополнителна 

помош при учење 

и сл. 

1.Решавање на 

прашалник –анкета 

2.Давање насоки и 

изнаоѓање  решение  

на тековните 

проблеми на 

учениците 

Октомвр

и 

 

Одговоре
н 
наставни
к и 
ученици 

Прашалник-
анкета 

Анкета 

Анализа на 
анкета 

Список за 
евиденција 
на присуство 

Да се 
потикнат 
учениците  
да 
зборуваат 
за своите 
проблеми и 
да 
учествуваа
т во 
изнаоѓање 
на 
решенија 
за на 
истите 

Одговор
ен 
наставн
ик 

 / 

3. Рагзговор  за  

успехот и 

поведението на 

учениците во прво 

тромесечие.  

Анкетерирање на 

ученичките 

комисии за 

информираноста 

на учениците за 

стандардите и 

критериумите при 

оценувањето 

 

1.Разгледување на  

успехот и  

поведението на 

учениците  во првото 

тромесечие 

2.Анкетирање на 

ученичките комисии 

за оценувањето на 

наставниците 

3.Анализа на 

резултатите од 

прашалникот за 

ученици 

и дискусија за истите 

Ноември 

 

Одговоре
н 
наставни
к,наставн
ици и 
ученици 

Прашалник-
анкета 

Анкета 

Анализа на 
анкета 

Список за 
евиденција 
на присуство 

Да се 
потикне 
самокритич
носта и 
објективнос
та за 
сопственио
т труд и 
успех кај 
учениците 

Одговор
ен 
наставн
ик 

 / 
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4. Цел на овој 

состанок  е 

зајакнување 

соработката 

помеѓу 

учениците,јакнење 

на пријателството 

и соработката 

преку креативни 

активности 

И анализа на 

работата на 

заедницата во 

прво полугодие 

 

1.Заедничка 

изработка на 

новогодишни украси 

и декорирање на 

холот во училиштето 

 2..Анализа на 

работата на 

училишната 

заедница во прво 

полугодие 

Декемвр
и 

Одговоре
н 
наставни
к и 
ученици 

Извадоци од 
текстови и 
цитати кои 
потикнуваат 
дискусија 

Список за 
евиденција 
на присуство 

 Да се 
потикнат 
алтруистич
ките 
чувства и 
потребата 
од 
заедништв
о кај 
учениците 

Одговор
ен 
наставн
ик 

 / 

5. Анкетерирање 

на ученичките 

комисии за 

информираноста 

на учениците за 

стандардите и 

критериумите при 

оценувањето 

 

1.Анализа на успехот 
и поведението на 
учениците на крајот 
на првото полугодие 

2.Анкетирање на 

ученичките комисии 

за оценувањето на 

наставниците 

 

Јануари Одговоре
н 
наставни
к,наставн
ици и 
ученици 

Прашалник-
анкета 

Извештаи за 
постигнатиот 
успех 

Анкета 

Анализа на 
анкета 

Извештаи за 
постигнатиот 
успех 

Покренување 

иницијатива и 

подобрување 

на успехот и 

поведението  

кај 
учениците 

Одговор
ен 
наставн
ик 

 / 
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6. Според 
однспред 
утврдени правила 
да се спроведе 
дискусија на тема 
избрана од 
учениците 

1.Дискусија  на тема 
предложена од 
учениците 

Февруар
и 

Педагошк
о-
психолош
ка 
служба, 
ученици, 
одд.рако
водители
, 

Извадоци од 
текстови и 
цитати кои 
потикнуваат 
дискусија 

Список за 
евиденција 
на присуство 

Учениците 
развијат 
комуникаци
ски 
вештини и 
да умееат 
да ги 
изразат и 
бранат 
своите 
ставови,а 
истовремен
о да ги 
почитуваат 
туѓите 

Одговор
ен 
наставн
ик 

 / 

7. Продажна 

акција на честитки 

по повод 8-ми 

Март 

 

1.Работилница за 
изработка на 
честитки по повод 
“Денот на жената”  и 
продажба на истите, 
при што собраните 
средстава ќе се 
донираат во 
хуманитарни цели  
зависност од 
желбата на 
учениците 

Март Одговоре
н 
наставни
к  и 
ученици 

Извадоци од 
текстови и 
цитати по 
повод Денот на 
жената 

Хартија, 
боици,колаж и 
сл. 

Список за 
евиденција 
на присуство 

Развивање 
на 
позитивен 
однос и 
почит  кон 
жената 
како член 
на 
друштвена
та 
заедница и 
потикнувањ
е на 
хуманоста 
кај 
учениците 

Одговор
ен 
наставн
ик 

 / 
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8. . Анкетерирање 
на ученичките 
комисии за 
информираноста 
на учениците за 
стандардите и 
критериумите при 
оценувањето и 
анализа на 
постигнатиот 
успех 

1.Анкетирање на 
ученичките комисии 
за оценувањето на 
наставниците 

2.Разгледување на 
постигнатиот успех 
во третото 
тромесечие од  
учебната година 

Април Одговоре
н 
наставни
к и 
ученици 

Прашалник-
анкета 

Извештаи за 
постигнатиот 
успех 

Список за 
евиденција 
на присуство 

Анализа на 
анкета 

Извештаи за 
постигнатиот 
успех 

 Одговор
ен 
наставн
ик 

 / 

9. .Анкетерирање 
на ученичките 
комисии за 
информираноста 
на учениците за 
стандардите и 
критериумите при 
оценувањето и 
анализа на 
постигнатиот 
успех на крајот на 
учебната година 

-.Анализа на 

работатата на 

училишната 

заедница во текот 

на учебната 

година и предлози 

и насоки за 

понатамошната 

работа 

1.Анкетирање на 
ученичките комисии 
за оценувањето на 
наставниците 

2.Разгледување на 
постигнатиот успех 
нс крајот од  
учебната година 

3. Предлози од 
учениците за работа 
на заедницата во 
иднина 

 

Мај/Јуни Одговоре
н 
наставни
к,наставн
ици и 
ученици 

Прашалник-
анкета 

Извештаи за 
постигнатиот 
успех 

Список за 
евиденција 
на присуство 

Анализа на 
анкета 

Извештаи за 
постигнатиот 
успех 

Да се 
мотивираат 
учениците 
да 
вложуваат 
што повеќе 
енергија во 
училишнит
е обврски и 
да се даде 
значење и 
почитувањ
е на 
нивното 
мислење 

Одговор
ен 
наставн
ик 

 / 
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План за евалуација на акционен план 
 Критериум за успех  е редовноста и ангажираноста на учениците во активностите на заедницата 

 Инструменти се списоците за редовност, извештаите од спроведените акции и анкетите  

 Индикатор за успешност  се спроведените акции, одржаните состаноци и иницијативи кои учениците ги поткренуваат во рамките на 
училишната заедница  

 Одговорен за следење: нас.Јасмина Ѓоргиева 

 Повратна информација:    Информација и насоки за наставниот кадар и учениците од спроведените анкети,акции и состаноци кои се 
опишани во извештаите  со цел подобрување на  условите  за учениците во училиштето                                                                                                           

                                                                                                                                                   Одговорен наставник Јасмина Ѓорѓиева 

 
 

АКЦИОНЕН ПЛАН- Детска организација 2016-2017  

       Следење  

Задача Активност Временс
ка рамка 
(месец) 

Носител Начин на 
спроведување 

(ресурси) 

Инструме
нти 

Очекувани 
резултати 

Одговор
но лице 

 
x 

Потреб
ен 

буџет 

-Да се усвои 
Годишната 
програма на 
ДО 

-Да се 
одбележи 
денот на 
независноста 
на РМ 

-Усвојување 
на 
Годишната 
програма на 
Детската 
организација 

-
Одбележува
ње на 8 
Септември-
Ден на 
независност
а на РМ 

септемвр
и  

-сите 
наставници 

-Магдалена 
Павлеска и 
Катица 
Стојчевска 

 

 

 

Реферат и лични 
творби од ученици 

 

/ 

 

 

-Усвојување 
на 
годишната 
програма 

-Развивање 
на 
патриотски 
чувства кај 
учениците 

Елизабет
а  

Ордева 

  

-Да се 
одбележи 
Детската 
недела 

-
Одбележува
ње на 
Детската 

октомври  

 

 

 

/ -Развивање 
на 
другарствот
о 

Елизабет
а  

Ордева 

  

ПРИЛОГ 27 
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-Да се 
одбележи 
денот на 
востанието 
на 
македонскио
т народ 
против 
фашизмот 

-Да се 
одбележи 
денот на 
Mакедонскат
а 
револуционе
рна борба 

недела-
прием на 
првачињата 
во Детската 
организација 

-
Одбележува
ње на 11 
Октомври 

-
Одбележува
ње на 23 
Октомври-
Ден на 
Македонскат
а 
револуционе
рна борба 

 

Магдалена 
Павлеска и 
Катица 
Стојчевска 

 

 

Реферат и лични 
творби од ученици 

-Негување 
позитивни 
чувства кон 
борците за 
слобода 

-Развива 
патриотски 
чувства кон 
македонски
те 
револуцион
ери 

-Да се 
одбележи 
ослободувањ
ето на градот 
Скопје 

- 

-
Одбележува
ње на 

13 Ноември-
Ден на 
ослободувањ
е на Скопје 

-Посета на 
фестивалот 
на детска 
песна 
„Златно 
славејче“ 

ноември  

 

 

Магдалена 
Павлеска и 

Катица 
Стојчевска 

 

 

 

Реферат и лични 
творби од ученици 

/ -Почитува 
сообраќајни 
правила и 
прописи 

-Ги 
почитува 
борците за 
слобода 

-Културно 
се однесува 
на јавни 
места и 
настани 

Елизабет
а  

Ордева 
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-Да се 
одбележи 
ликот и 
делото на 
Св.Климент 

-Да се 
прослави 
доаѓањето на 
Новата 
година 

-
Запознавање 
со зимските 
туристички 
центри и 
дружење и 
рекреација 

-
Одбележува
ње на 
Св.Климент 

-
Организирањ
е на 
новогодишни 
приредби за 
учениците 

-Подготовки 
за користење 
на зимскиот 
одмор 

декемвр
и 

Јагода 
Филиповска 

-сите 
наставници 

 

 

-одговорни 
наставници 

Реферат 

 

 

/ - Поседува 
знаења за 
големината 
на делото 
на 
Св.Климент 

-Умее да се 
дружи и да 
сподели 
радост 

 

Елизабет
а  

Ордева 

  

-
Запознавање 
со зимските 
туристички 
центри 
идружење и 
рекреација 

-
Организирањ
е зимување 
за учениците 

Јануари -одговорни 
наставници 

/ / -
Непосредно 
се 
запознати 
со 
природните 
убавини и 
зимскиот 
туризам 

Елизабет
а  

Ордева 

  

-Да се 
одбележи 
роденденот 
на патронот 
Дане 
Крапчев  

-
Одбележува
ње 
роденденот 
на Дане 
Крапчев  

февруар
и 

Елена 
Малинова и 

Катица 
Стојчевска 

Реферат и лични 
творби од ученици 

 

/ - Поседува 
знаења за 
делото на 
херојот 
Дане 
Крапчев 

Елизабет
а  

Ордева 

  

-Да се - март Елена Реферат и лични / -Ја знае Елизабет   
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одбележи 
денот на 
жената 

-Да се 
одбележи 
денот на 
екологијата 

Одбележува
ње на 
меѓународни
от ден на 
жената 8 
Март 

-
Одбележува
ње на Денот 
на 
екологијата 

 

 

Малинова и 
Катица 
Стојчевска 

творби од учениците улогата на 
жената во 
домот и во 
семејството 

-Знае да ги 
примени 
еколошките 
знаења 

а  

Ордева 

-Да се 
одбележи 
денот на 
шегата 

-Да се 
одбележи 
денот на 
здравјето 

Одбележува
ње на Ден на 
шегата-1 
Април 

-
Одбележува
ње на Ден на 
здравјето-
7Април 

 

април Одд.наставн
ици 

Мирослава 
Стојменовск
а 

Манифестација,,Април
ијада,, 

Реферат 

/ -Има 
смисла за 
хумор и 
забава  

-Знае да се 
грижи за 
своето 
здравје 

Елизабет
а  

Ордева 

Д
а 

 

-Да се 
одбележи 
денот на 
трудот 

-Да се 
одбележи 
денот на 

-
Одбележува
ње на 1 мај-
Ден на 
трудот 

-
Одбележува

мај Магдалена 
Павлеска 
Катица 
Стојчевска 

Јагода 
Филиповска 

Реферат и лични 
творби од ученици 

/ -Ги знае 
правата на 
работницит
е 

-Ја 
согледува 
важноста од 

Елизабет
а  

Ордева 
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сесловенскит
е 
просветители 

ње на 24 
Мај-Ден на 
словенските 
просветител
и 

 

делата на 
Св.Кирил и 
Методиј за 
македонски
от народ 

Запознавање 
со летните 
туристички 
центри 
,дружење и 
рекреација 

Подготовки 
за 
организиран
о користење 
на летниот 
одмор 

Јуни одговорни 
наставници 

 / Непосредно 
се 
запознати 
со 
природните 
убавини и 
летниот 
туризам 

Елизабет
а  

Ордева 

  

Покрај наведените активости „Детската организацијата“ во соработка со тимот „ЕКО“ ќе ги реализира и следните активности: 
 16 Септември - Светски ден за заштита на озонската обвивка 
 22 Септември- Меѓународен ден без автомобили 
 8 Октомври -Меѓународен ден за намалување и уништување на природата  
 15 Октомври -Меѓународен ден на пешаците 
 16 Октомври -Ден на јаболкото 
 20 Октомври-Ден на младите и граѓаните на Р.М. 
 7 Ноември -Ден на еколошка акција на младите и граѓаните на Р 
 Ноември- Ден на дрвото 
 5 Март- Светски ден за заштеда на енергијата 
 21 Март -Ден на пролетта 
 22 Март -Светски ден за заштеда на водите 
 7 Април -Еко ден на нашето училиште 
 7 Април -Светски ден на здравјето 
 22 Април -Светски де на планетата Земја 
 15 Мај-Светски ден за заштита на климата 
 31 Мај-Светски ден против пушењето 
 5 Јуни-Светски ден за заштита на животната средина 

                                                                                                                                                 Одговорен наставник:  Елизабета Ордева 
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 АКЦИОНЕН ПЛАН  НА ТИМОТ ЗА ЦРВЕН КРСТ 2016-2017  

       Следење  

Задача Активност 

Врем
енска 
рамк

а 
(месе

ц) 

Носител 

Начин на 
спроведува

ње 
(ресурси) 

Инструм
енти 

Очекувани 
резултати 

Одговор
но лице x 

Потр
ебен 
буџе

т 

1. Да се изберат 
наодделенски 
одбори на ПЦК 

Избирање на 
одделенски 
одбори на ПЦК 

септе
мври 

Одговорн
и 

наставниц
и 

-Одделенски 
наставници 

/ 
Избор на 

одбор на ПЦК 

Билјкана 
Павичев

иќ.  
 Х 

2. Да се запознаат 
учениците со 
опасностите и 
превентива од 
заболување од ТБЦ 
и градни 
заболувања 

Недела на 
борба против 
ТБЦ и други 
градни 
заболувања 

 

септе
мври 

Подмлатк
ари од 5-
то одд. 

реферат / 

-учениците да 
ги прошитат 
знаењата за 

заболувањата 
ТБЦ и 

градните 
заболувања 

Билјкана 
Павичев

иќ 
 Х 

3. Да со одбележи 
Денот на срцето 

Одбележувањ
е на Денот на 
срцето 

септе
мври 

Подмлатк
ари од 5-
то одд. 

реферат / 

Да се 
прошират 

знаењата за 
важноста на 

срцето 
инегова 
заштита 

Билјкана 
Павичев

иќ 
 X 

4. Да се исчити и 
уреди училишниот 
двор 

Уредување на 
училишниот 
двор 

октом
ври 

Сите 
ученици 

Аакција за 
чистење 

Кеси за 
отпад, 

ракавици 

Да се исчисти 
училишниот 

двор 

Билјкана 
Павичев

иќ 
 X 

ПРИЛОГ  28 
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5. Да се контролира 
здравјето на 
учениците 

Контрола на 
здравјето 

октом
ври 

Тим за 
грижа на 
здравјето 

на 
учениците 

Разговор со 
учениците 

Интервју 

Да се откријат 
здравствени 
проблеми кај 
учениците и 

совети за 
нивно 

надминување 

Миросла
ва 

Стојмано
вска 

 X 

6. Да се соберат 
парични средства за 
помош на ученик 

Хуманитарна 
акција за 
собирање 
парични 
средства 

По 
потре

ба 

Тимот на 
ЦК 

Хуманитарн
а акција 

Кутија за 
доброво

лен 
прилог 

Да с е 
соберат 
парични 

средства со 
кои ќе се 

помогне по 
потреба 

Билјкана 
Павичев

иќ 
 X 

7. Да се запознаат 
учениците со 
опасностите од 
алкохолизмот, 
пушењето и 
наркоманијата 

Запознавање 
со 
опасностите 
од 
конзумирање 
алкохол, дроги 
и цигари  

ноемв
ри 

Ученици 
од 7-мо 

одд. 
реферат / 

Да се 
прошират 
знаењата за 
опасностите 
од овие 
пороци 

Билјкана 
Павичев

иќ 
 X 

8. Да се поттикнувааат 
учениците за 
користење на 
ужината од 
училиштето 

Поттикнување 
за 
предностите 
кои ги имаат 
при користење 
на училишната 
кујна 

ноемв
ри 

Сите 
ученици 

разговор / 

Да се зголеми 
бројот на 

ученици кои 
ќе користат 
ужина од 

училишната 
кујна 

Билјкана 
Павичев

иќ 
 X 

9. Да се одбележи 
Денот за борбата 
против сида 

Одбележувањ
е на Денот за 
борбата 
против Сидата 

декем
ври 

Ученици 
од 8-мо и 
9-то одд. 

реферат / 

Да се 
запознаат 

учениците со 
начинот на 
заштита од 

сидата 

Билјкана 
Павичев

иќ 
 X 
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10. Да се запознаат 
учениците со 
важноста за 
одржувањето на 
денталната хигиена 

Запознавање 
со 
заболувањата 
на забите и 
нивно 
одржување 

декем
ври 

Сите 
ученици 

реферат / 

Да се зголеми 
интересот за 

редовни 
посети кај 

стоматолог 

Билјкана 
Павичев

иќ 
 X 

11. Да се запознаат 
учениците со 
начинот на исхранат 
во зима 

Запознавање 
со начинот на 
исхрана во 
зимскиот 
период 

јануар
и 

Подмлатк
ари од 8-
мо одд 

реферат / 

Да ја 
подобрат 

исхранат во 
зимскиот 
период 

Билјкана 
Павичев

иќ 
 X 

12. Да се собере облека 
и училиштен прибор 
за ранливи 
категории ученици 

Собирање на 
облека и 
училиштен 
прибор 

февр
уари 

Сите 
ученици 

Собирна 
акција 

/ 

Да се собере 
облека и 

училиштен 
прибор со која 
ќе се помогне 
на ранливата 

категорија 
ученици 

Билјкана 
Павичев

иќ 
 X 

13. Да се одбележи 
Неделата на 
борбата против 
ракот 

Одбележувањ
е на Неделата 
на борбата 
против ракот 

март 

Подмлатк
ари од 7-
мо и 8-мо 

одд 

реферат / 

Да се 
запознаат 

учениците со  
болеста и 

последиците 
од неа 

Билјкана 
Павичев

иќ 
 X 

14. Да се одбележи 
Денот на 
крводарителите 

Одбележувањ
е на Денот на 
крводарителит
е 17 Март 

март 
Подмлатк
ари од 7-
мо одд 

реферат / 

Да ја сфатат 
учениците 

важноста на 
подарената 

крв 

Билјкана 
Павичев

иќ 
 X 
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15. Да се одбележи 
Денот на здравјето  
7-ми Април 

Одбележувањ
е на Денот на 
здравјето 

април 
Учениците 
од 5-то  и 
8-мо одд 

рефарт / 

Да ги 
прошират 

знаењата за 
важноста на 
чувањето на 

здравјето 

Билјкана 
Павичев

иќ 
 X 

16. Да се одбележи 
Неделата на 
Црвениот крст 

Одбележувањ
е на Неделата 
на Црвениот 
крст 

мај 

Подмлатк
ари од 7-
мо и 8-мо 

одд 

реферат / 

Да се 
запознаат со 
важноста и 

активностите 
на 

организацијат
а на Црвениот 

крст 

Билјкана 
Павичев

иќ 
 X 

17. Да се подготват 
учениците за 
натпревар по Црвен 
крст 

Подготвување 
на учениците 
за натпревар 

мај 
Ученици 

од 6-то до 
9-то одд. 

Книги, 
брошури, 
практични 

вежби 

/ 
Развивање на 

вештини за 
помагање 

Билјкана 
Павичев

иќ 
 X 

18. Да се соберат 
искористени 
учебници 

Собирање на 
искористени 
ученици 

јуни 
Сите 

ученици 
учебници / 

Да се развие 
чувство за 
чување на 

учебниците 

Билјкана 
Павичев

иќ 
 X 

 
Одговорени наставници: Билјана Павичевиќ и Бранко Атанасоски 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛН ОРИЕНТАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
Програмата за професионална ориентација на учениците од осмо одделение во ООУ ,,Дане Крапчев‘‘ се изготвува основна цел 

да се изврши навремено и правилно професионално информирање и ориентирање на учениците, особено на учениците од 

девето одделение. Оваа основна цел се остварува преку поставување на неколку задачи:  

ПРИЛОГ  29 
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Задачи: Креирање политика за професионална ориентација на учениците, Запознавање на учениците со различни професии и 
занимања, тестирање на ученици, презентација на струки и занимања од средните училишта,  анкетерирање на учениците, 
информирање на учениците и родителите  за конкурсот за упис во средно образование, давање помош и подршка при изборот 
на струка и занимање 

Активностите кои се планираат во оваа програма се соодветни на поставените задачи: Изготвување на програма и 

акционен план, презентација, информирање, творење и запознавање на учениците со различни професии и занимања, примена 

на тестови за  професионална ориентација, организација на презентации на струки и занимања од средните училишта, 

спроведување на анкета за учениците од IX одд., презентирање на конкурсот за упис во средните училишта и индивидуални и 

групни советодавни-консултативни разговори со ученици и родители за нивните ставови, намери и интереси за продолжување 

на образованието 

Реализатор на програмата е тимот за професионална ориентација на учениците, составен од стручните соработници и 

наставници од училиштето, а координатор е психологот на училиштето. При тоа, тие работат со учениците и родителите како 

целна група, ги обезбедуваат потребните ресурси и ја реализираат програмата во однапред утврдена временска рамка. 

Очекувани резултати – ефекти од реализацијата на оваа програма се: правилна професионална информираност и 

ориентираност на учениците од осмо одделение, запознавање на учениците со средните училишта, со струките и занимањата 

кои тие ги нудат, запознавање со можностите, условите и критериумите за упис во средно училиште, откривање на сопствените 

интереси и желби на учениците и со нивните способностите за продолжување на образованието, давање помош за правилен 

избор на струка и занимање и формирање на правилен став при изборот на струка и занимање. 

Координатор,   психолог Вана Мињенko
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 АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ                                                
 2016-2017 

 

       Следење  

Задача Активност Времен
ска 

рамка 
(месец) 

Носител Начин на 
спроведување 

(ресурси) 

Инструмен
ти 

Очекувани 
резултати 

Одгово
рно 

лице 

 x Потр
ебен 
буџе

т 

1.Креирање 
политика за 
професионална 
ориентација на 
учениците 

 

 

Изготвување на 
програма и акционен 
план 

Август Тим  Насоки за 
изготвување на 
годишна 
програма за 
работа на 
училиштето 

/ Правилeн 
избор на 
струки и 
занимања  

Тим    

2.Запознавање 
на учениците со 
различни 
професии и 
занимања 

Презентација, инфо- 

рмирање,творење и 
запознавање на 
учениците со 
различни професии и 
занимања 

тековно Наставни
ци 

ученици 

Предавања, 
презентации, 
посета на 
институции, 

Презентациј
а-power 
point, 
играње 
улоги, 
творење, 
анкета 

Учениците 
се 
информиран
и со  
различните 
видови 
занимања и 
професии   

Тим   / 

ПРИЛОГ  30 
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3.Тестирање на 

ученици 

 

Примена на тестови 

за  професионална 

ориентација 

 

Април Психолог  
и 
дефектол
ог 

Тестирање Тест за 
професиона
лна 
оринтација 

Запознавањ
е со 
способности
те и 
интересите 
на 
учениците 

Тим   / 

4.Презентација 

на струки и 

занимања од 

средните 

училишта 

Организација на 

презентации на 

струки и занимања 

од средните 

училишта 

 

Април 

Мај 

Јуни 

Средните 
училишта 

Стручни лица 
од средните 
училишта 

Одд.раководит
ели, 

презентации, 
флаери и 
др.пречатен 
материјал 

 

/ Запознавањ
е со 
средните 
училишта, 
струките и 
занимањата 
како и 
запознавање 
со условите 
и 
критериумит
е за упис во 
средно 
образование 

Тим  / 

5. Анкетерирање 
на учениците 

Спроведување на 
анкета за учениците 
од IX одд. 

 

 

Мај Психолог 

Педагог 

Анкета 

Извештаи 

Анкета Запознавањ
е со 
интересите и 
намерите на 
учениците за 
продолжува
ње на 
образование
то 

Тим   / 
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6.Информирање 
на учениците и 
родителите  за 
конкурсот за упис 
во средно 
образование 

Презентирање на 
конкурсот за упис во 
средните училишта 

Мај Психолог 

Одд.рако
водители 

Предмет
ни 
наставни
ци 

 

Конкурсот за 
упис во 
средните 
училишта 

/ Запознавањ
е на 
учениците и 
родителите 
за 
можностите 
,условите,кр
итериумите 
за упис во 
средно 
образование 

Тим   / 

7.Давање помош 
и подршка при 
изборот на 
струка и 
занимање 

Индивидуални и 
групни советодавни-
консултативни 
разговори со ученици 
и родители за 
нивните ставови 
,намери и интереси 
за продолжување на 
образованието 

-во текот 
на второ 
полугоди
е 

Психолог 

Наставни
ци 

Извештаи од 
тестирање и 
анкети 

/ Правилно 
насочување 
и 
формирање 
на правилен 
став при 
изборот на 
идна струка 
и занимање,  

Тим   / 

 

ПЛАН ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА АКЦИОНЕН ПЛАН 
Критериум за успех: Правилно, навремено и точно насочување и запознавање на учениците со значењето и улогата на различни 
области од секојдневниот живот, бројот на ученици запишани во средно образование согласно професионалната ориентација 
спроведена во нашето училиште. 
Инструменти: Тестови на интереси и способности, анкета, презентации-power point, играње улоги, творење, анкета, анализа на 
успех и поведение на крај од годината, евиденција на број на запишани ученици во средно училиште. 
Индикатор за успешност: 
Наставниците и стручните соработници се запознати со способностите и интересите на учениците,  учениците и родителите се 
информирани  за способностите на учениците, учениците се запознаени со видовите занимања и струки. 
Одговорен за следење: Тим за професионална ориентација на учениците. 
Повратна информација: Месечни, полугодишни и годишни извештаи на тимот за професионална ориентација на учениците.  
Тим : координатор: Вана Мињенко –психолог, Розалија Бошковски, Бојана М.Личева, Марина Пејковска и Весна Трајковска 
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АКЦИОНЕН ПЛАН НА ТИМОТ ЗА ,,ПРЕВЕНЦИЈА НА НАСИЛНОТО ОДНЕСУВАЊЕ ВО 
УЧИЛИШТЕТО   2016-2017 

 

       
Следе

ње 
 

Задача Активност 
Временск
а рамка 
(месец) 

Носител 
Начин на 

спроведува
ње (ресурси) 

Инструм
енти 

Очекувани 
резултати 

Одго
ворн

о 
лице 

 
x 

По
тре

- 
бе
н 

бу
џет 

Планирање 
активности за 
успешна 
реализација на 
програмата за 
превенција на 
насилното 
однесување во 
училиштето 

Изработка на 
акционен план и 
програма 

Јули  тим Годишна 
програма 

x Успешно 
реализирање 
на 
планираните 
цели 

тим x  

Планирање и 
реализиација на 
часови за 
обработка на 
темата на 
одделенските 
часови и 
наставен час по 
предмети 

Следење на 
реализација на 
темата на 
одделенските 
часови и наставен 
час по предмети 

Во текот 
на целата 
учебна 
година 

Одделенски 
наставници и 
Одделенски 
раководители 

Одделенски 
час и 
наставен час 
по соодветен 
предмет 

Дневно 
планира
ње 

Успешно 
реализирање 
на 
планираните 
цели на 
часовите 
поврзани со 
темата 

тим x  

ПРИЛОГ  31 
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План за евалуација на акционен план 
- Критериум за успех  
- Учество на учениците во активностите при обработка на темата на часовите,  
- Учество на учениците на литературен конкурс,  
- Учество и ангажирање на учениците во планирање на активности за завршната приредба. 
- Инструменти  
- Листа за евиденција на реализација на активностите планирани со акционен план. 
- Индикатор за успешност 
- Успешно реализирани часови за обработка на темата, 
- Ангажирање на учениците во активностите за превенција на насилното однесување. 
- Одговорен за следење: тим за превенција на насилното однесување во училиштата.  
- Повратна информација- Месечни, полугодишни и годишни извештаи за работата на тимот кои се презентираат пред 
Наставнишкиот Совет и Советот на родители. 
Тим: Габриела Пљачковска-координатор, Вана Мињенко-психолог, Розалија Дафковска-дефектолог, Благица Станковска – 

Директор, Билјана Трајановска – одделенски наставник и Александра Стојчевска – предметен наставник. 

 

Планирање на 
активности за 
превенирање на 
насилството во 
училиштето 

1.Спроведување 
на литературен и 
ликовен конкурс  
2. Подготовка на 
активности за 
подигнување на 
свеста кај 
учениците за 
последиците од 
насилството  

 
 
 
Април 
 
 
 
Во тек на 
година 

Одделенски 
наставници и 
раководители
, тим, ученици 
одделенски 
раководители
, предметни 
наставници, 
ученици 

1. Објаување 
на 
литературен и 
ликовен 
конкурс 
2. 
Реализација 
на 
планираните 
активности 

 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 

Успешно 
реализирање 
на 
планираните 
цели, 
намалување на 
насилството во 
училиштето, 
ангажирање на 
учениците за 
последиците 
од насилното 
однсување 

тим x  

 
Следење на 
планираните 
активности  
 

Извештаи од 
реализираните 
активности 

Во тек на 
целата 
учебна 
година 

Одговорни 
наставници 
тим 

Годишна 
програма и 
акционен 
план на тимот 

Формула
р - 
извештај 

Успешно 
реализирање 
на 
планираните 
цели 

тим x  
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Тимот за подобрување и продлабочување на соработката со родителите за секоја учебна година 

изготвува програма и акционен план за истата.  
 
1. Цел: Поголемо вклучување на родителите во животот и работата на училиштето. 
 2. Планирани активности: 

За месец јули предвидената цел е - Планирање активности за успешна реализација на приоритетот во училиштето чија 
содржина е изработка на акционен план. Реализатор е Тимот со групна форма на работа а очекуваните ефекти се успешно 
реализирање на планираните активности.  
За месец септември предвидената цел е  - Запознавање на родителите со организационата поставеност на училиштето, нивните 
права и одговорности како и правата и одговорностите на учениците со содржини и реализација на воспитно образовната работа 
на основното училиште како и вклученоста на родителите во училиштето; Информација на родителите за постоењето на Тимот 
за следење , анализа и подршка на оценувањето и процедурата за поплаки и жалби по добиена оцена; 

Реализатори се педагогот, психологот и дефектолог на училиштето, преку групна форма на работа со очекувани ефекти - 
Оспособување на родителите за учество во животот и работата на училиштето, примена на нивните права и одговорности во 
училиштето како и правата и одговорностите на учениците. 
Во месец октомври предвидена цел е - Активно учество на родителите во воннаставните активности на училиштето со содржина 
- Одбележување на Денот на јаболкото -Здрава храна, со учество на наставници, родители и ученици а со цел да се подобри 
соработката на родителите со училиштето и развивање на свесноста за здрава храна; Ден на еколошка акција на младите и 
граѓаните на Р. Македонија – „Ајде Македонија" ; Одбележување на „Денот на дрвото“ и учество на родителите во животот и 
работата на училиштето. 
          Во месец ноември како испланирана активност  е: Засадување рози - Разубавување на училишниот двор  со цел учество 
на родителите во животот и работата на училиштето. Реализатори се родители, наставници, ученици во групна форма на 
работа. Очекуваните ефекти се: Подобрена соработка помеѓу родителите, учениците и наставниците. 
 Во месец декември бидејќи се наближуваат новогодишните и божиќните празници со цел активно учество на родителите 
во воннаставните активности на училиштето се изведуваат активности за новогодишно декорирање на училиштето и 
новогодишен хепенинг. Учесници се родители, наставници и ученици, групна форма на работа и очекуваните ефекти се: 
Зголемено учество на родителите во училишниот живот на учениците. 

Со цел - Презентирање на начинот на организација и реализација на наставен час со реализација на наставниците ќе се 
изведуваат отворени часови за родителите а исто така вклучување на родителите во обработка на нови наставни содржини во 
месец февруари а и во текот на целата учебна година. Очекуваните ефекти се: Поголема информираност за наставниот процес 
и вклучување на родителите во истиот. 
Во месец март со цел - Учество на родителите во животот и работата на училиштето  предвидени се активности - Уредување на 
просторот околу и во училиштето со реализација на родители, наставници и ученици;  Одбележување на „ Еко денот на 
училиштето – 7 ми Април„ ; Одбележување на „Светски ден на акција и Ден на планетата Земја-22 Април“ ; Очекуваните ефекти 
се подобрена соработка на родителите со училиштето. 

ПРИЛОГ  32-А 
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Во месец април исто така се предвидува вклучување на родителите во спортските постигнувања на учениците со 
училишни спортски натпревари со учество на ученици, наставници, родители во спортски тимови  при што се очекуваат ефекти: 
Мотивирање на учениците за поголеми постигнувања, развивање на натпреварувачки дух. 

За месец мај со цел - Активно учество на родителите во воннаставните активности се организира Хуманитарен концерт со 
учество на наставници, родители, ученици во групна работа при што се очекуваат ефекти на зголемено учество на родителите 
во училишниот живот на учениците. 
3. Целна група е  
Тимот за подобрување и продлабочување на соработката со родителите во состав: Светлана Пешовска - координатор, Јованка 
Грујовска, Елизабета Ордева, Виолета Симоновска, Лидија Горгиева, Јагода Филиповска; 
- Педагог, психолог, дефектолог;  
-Сите одделенски и предметни наставници; 
-Родители и ученици; 
4. Ресурси: 
-Извештаи од претходно изведени активности; 
-Искуства од претходно изведени активности со родители; 
-Иизработени флаери; 
-Распоред и стручен материјал; 
-Изработена здрава храна, различни ликовни творби, литературни творби; 
-Posaduvawe na млади дрвја, млади рози 
-Разновидни предмети, хартија за декорирање; 
5. Време за реализација 
 Секоја планирана активност се одвива според однапред утврдена рамка прикажана во акциониот план на приоритетот –
прилог бр Временската рамка за реализација на сите активности е август – јуни во учебната 2015/16год. 
 
6.Индикатори за успешност: 
-Оспособеност на родителите за учество во животот и работата на училиштето; 
- Примена на нивните права и одговорности во училиштето; 
- Подобрена соработка на родителите со училиштето; 
 

Тим: Светлана Пешовска - координатор, Јованка Грујовска, Елизабета Ордева, Виолета Симоновска, Лидија Горгиева, 
Јагода Филиповска, Розалија Давкова (дефектолог), Мињенко Вана , Габриела Пљачковска. 
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 АКЦИОНЕН ПЛАН НА  ТИМОТ  ЗА СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ 
2016-2017 

 

       Следење  

Задача Активност Временска 
рамка 

(месец) 

Носител Начин на 
спроведување 

(ресурси) 

Инструмент
и 

Очекувани 
резултати 

Одговор
но лице x 

По
тр
еб
ен 
бу
џе
т 

Планирање  
активности за  
успешна  
реализација 
на тимот 

 
Изработка на 
акционен 
план 

 
 

Август 
2016г 

 
 
 

Тимот за 
реализациј

а 

-Извештаи од претходно 
изведени активности; 
Искуства од претходно 
изведени активности со 
родители 

Анализа за 
претходно 
изведени 
активности 

Успешно 
реализира
ње 
на 
планиранит
е 
активности 

Координ
аторот 
на тимот 
 

  

-Содржини и 
реализација  
на воспитно 
образовната 
работа на 
деветгодишно
то  училиште 
и вклученоста 
на 
родителите 
во 
училиштето 
 

-Запознавање 
на  
родителите со 
организацион
ата 
поставеност 
на 
училиштето, 
нивните 
права 
и 
одговорности 
и правата и 
одговорности
те на 
учениците 

 
 
 
 
 
 
 

Септември 
2016 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Стручни 
соработниц

и 
 
 
 
 

-Поделба на изработени 
флаери со содржини  и 
реализација  
на воспитно 
образовната 
работа на 
деветгодишното 
училиште и вклученоста 
на родителите во 
него 
-Известување  и 
информирање на 
родителите 
 -Распоред на активности 
и стручен материјал; 

 

 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 

-
Оспособув
а 
ње на 
родителите 
за учество 
во 
животот и 
работата 
на 
училиштето 
-Примена 
на 
нивните 
права и 
одговорнос

Координ
аторот 
на тимот 
Тимот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ПРИЛОГ  32-Б 

 



Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2016-2017 година 

 

284 

(предавање/ 
работилница
) 
 

 
 
 

ти во 
училиштето 
-Поголема 
информира
ност на 
родителите 
 

-Активно 
учество 
на 
родителите 
во 
воннаставнит
е активности 
на 
училиштето 
 
-Учество на 
родителите 
во животот и 
работата 
на 
училиштето 
 
 
 
 
 
 
 

 
-
Одбележувањ
е на „Денот на 
јаболкото“ 
-Здрава храна 
 
 
 
 
Ден на 
еколошка 
акција на 
младите и 
граѓаните на 
Р. Македонија 
"Ајде 
Македонија" 
 
 
 
 
 
 
 

Октомври 
2016 
 
 
 
 
 
Октомври 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наставник 
ученик 
родител 
 
 
 
 
 
Наставник 
ученик 
родител 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Изведување на 
предвидени активности  
-Изработена здрава 
храна, различни 
ликовни творби, 
литературни творби 
 
-Спроведување 
еколошки активности 
предвидени од Еко 
тимот 
 
 
 
 
 

- Анализа 
 на 
спроведенит
е и 
реализирани
те 
активности и 
извештаи за 
истите  
 
-Анализа на 
спроведенат
а активност 
-Извештај 
 
 
 
 
 
 
 

-Подобрена 
соработка 
на 
родителите 
со 
училиштето 
-
Развивање 
на 
свесноста 
за здрава 
храна 
-Подобрена 
соработка 
на 
родителите 
со 
училиштето 
-
Развивање 
на 
свесноста 
за чиста и 
здрава 
животна 
средина 
 

Координ
аторот 
на тимот 
Тимот 
 
 
 
 
 
 
Координ
аторот 
на тимот 
Тимот 
Еко 
тимот 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Учество на 
родителите 

-
Разубавувањ

Ноември 
2016г 

Наставник 
ученик 

-Засадување млади 
рози 

-Анализа на 
спроведенат

Подобрена 
соработка 

Координ
аторот 
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во животот и 
работата 
на 
училиштето 

е и 
уредување на 
училишниот 
двор 
(засадување 
рози и други 
повеќегодишн
и растенија) 

родител -Млади рози а активност 
-Извештај 

помеѓу 
родителите
, учениците 
и 
наставници
те 

на тимот 
Тимот 

-Запознавање 
на 
родителите  
Со 
различните 
способности 
на учениците 
 
 
 
 
-Учество на 
родителите 
во животот и 
работата 
на 
училиштето 
 
-Активно 
учество 
на 
родителите 
во 
воннаставнит
е активности 
на 
училиштето 
 

-Работилница 
„Прифаќање 
на 
различностит
е“ 
 
 
 
 
 
 
-
Одбележувањ
е на Денот на 
дрвото 
 

 
 
 

-Новогодишно 
декорирање 
на 
училиштето 

 
 
 
 
 

Декември      
2016г 
 
 
 
 
 
Декември 
     2016г 
 
 
 
 
Декември      
2016г 

Стручни 
соработниц
и 
 
 
 
 
 
 
 
Наставник 
ученик 
родител  
 
 
 
 
 
Наставник 
ученик 
родител  
 
 
 
 
Наставник 
ученик 
родител 

Презентација 
/работилница 
 
 
 

 
 
 
 

-Засадување на млади 
дрвја во  
училишниот двор 
 
-Изведување 
предвидени активности 
за Новогодишно 
декорирање 
-разновидни предмети, 
хартија за декорирање 
 
-Изработка на 
разновидни солени и 
благи јадења, 
новогодишни украси за 
понатамошна продажба 
-Запознавање со 
традиционални јадења 
од националностите 

 
/ 

 
 
 
 
 

 
 

-Анализа на 
спроведенат
а активност 
-Извештај 
 
 
-Избор за 
најубаво 
украсена 
училница и 
ходник 
-Извештај 
 
 
 
-Анализа на 
спроведенат
а активност 
-Извештај 

-
Стекнувањ
е знаења 
на 
родителите 
за  
различните 
способност
и и 
можности 
на 
учениците 
 
 
-Подобрена 
соработка 
на 
родителите 
со 
училиштето 
-
Развивање 
на 
свесноста 
за чиста и 
здрава 
животна 
средина; 

Координ
аторот 
на тимот 
Тимот 
Стручни  
соработн
ици 
 
Координ
аторот 
на тимот 
Тимот 
 
 
 
 
 
Координ
аторот 
на тимот 
Тимот 
 
 
 
 
 
 
Координ
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-Учество на 
родителите 
во животот и 
работата 
на 
училиштето 

 
-Новогодишен 
хепенинг 
-Учество на 
родителите 
од сите 
националност
и застапени 
во нашето 
училиште со 
подготовка на 
традиционалн
и јадења 
(МИО)  

застапени во нашето 
училиште (МИО) 

 
 

 
 
-Подобрена 
соработка 
помеѓу 
родителите
, учениците 
и 
наставници
те  
 
 
-Подобрена 
соработка 
помеѓу 
родителите
, учениците 
и 
наставници
те 

аторот 
на тимот 
Тимот 
 
 

Активно 
учество на 
родителите 
во наставата 
при обработка 
на одредени 
наставни 
содржини 

-Обработка на  
наставни 
содржини и 
предавања од 
родители 

Февруари 
2017г 
(и во текот 
на цела 
учебна 
година) 

По предлог  
и избор на 
родител 

наставник 

-Одржување на час од 
страна на наставник  
пред ученици и 
родители 
-Одржување на отворен 
час од наставник пред 
родители и ученици 

-Дневни 
подготовки 
со 
рефлексија 
за 
одржаниот 
час 
-Чек листа 
за 
постигањата 
на 
учениците; 
Извештај 
-
Прашалници 
за  

-Подобрена 
соработка 
помеѓу 
родителите
, учениците 
и 
наставници
те 
 
 
 
 
 
 
 

Координ
аторот 
на тимот 
Одговор
ни 
наставни
ци на 
активи 
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родителите 

-Учество на 
родителите 
во животот и 
работата 
на 
училиштето 
 
 
-Учество на 
родителите 
во животот и 
работата 
на 
училиштето 
 

Уредување на 
просторот 
околу и во 

училиштето 
 

 
 
 

-
Одбележувањ
е на Денот на 
дрвото 

21 Март 
2017 
 
 
 
 
 
 
Март 2017г 
 

Родители 
наставници 

ученици 
 
 
 
 

Наставник 
ученик 
родител 

-Изведување на 
предвидени активности 
за Денот на Екологија  
 
 
-Засадување на млади 
дрвја во  
училичниот двор 
-млади дрвја 

-Анализа на 
спроведенат
а активност 
Извештај 
 
 
 
-Анализа на 
спроведенат
а активност 
-Извештај 

Подобрена 
соработка 
на 
родителите 
со 
училиштето 
 
 
-Подобрена 
соработка 
на 
родителите 
со 
училиштето
; 
-
Развивање 
на 
свесноста 
за чиста и 
здрава 
животна 
средина; 

Координ
аторот 
на тимот 
Тимот 
 
 
 
Координ
а 
торот на 
тимот 
Тимот 
Еко 
тимот 

  

-Учество на 
родителите 
во животот и 
работата 
на 
училиштето 
 
 
 
 
 

-
Одбележувањ
е на 7ми 
Апри- Еко 
денот на 
училиштето 
 
 
 
 
 

7 ми Април 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
Април 
2017 

Наставник 
ученик 
родител 
 
 
 
 
 
 
 
Наставник 

-Спроведување 
еколошки активности 
предвидени од Еко 
тимот 
 
 
 
 
 
-Спроведување на 
спортски натпревари  

-Анализа на 
спроведенит
е активности 
-Извештај 
 
 
 
 
 
 
-Анализа на 

-Подобрена 
соработка 
на 
родителите 
со 
училиштето 
-
Развивање 
на 
свесноста 
за чиста и 

Координ
а 
торот на 
тимот 
Тимот 
Еко 
тимот 
 
 
 
Координ
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-Вклучување 
на 
родителите 
во спортските 
постигнувања 
на учениците 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Училишни 
спортски 
натпревари 
и забава 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ученик 
родител 
 
 
Спортски 
тимови од  
Наставник 
ученик 
родител 
 
 
 

-следење на 
постигањата и 
прогласување победник 
-спортски реквизити  
 
 
 

спроведенит
е активности 
-Извештај 
 
 
 
 
 
  

здрава 
животна 
средина 
 
-
Мотивирањ
е на 
учениците 
за 
поголеми 
постигнува
ња 
-
Развивање 
на 
натпревару
вачки дух  
и 
почитувањ
е на 
правила на 
игра; 

а 
торот на 
тимот 
Тимот 
наставни
к по 
Физичко 
и задр. 
образова
ние 
 
 
 

Учество на 
родителите 
во животот и 
работатана 
училиштето 

Хуманитарен 
 концерт 

Мај 2017 Ученици 
наставници 
родители 

-Спроведување 
активности предвидени 
за спроведување на 
хуманитарен концерт со 
учествона родители и 
ученици од сите 
националности (МИО) 

Анализа на 
спроведенит
е активности 
-Извештај и 
понатамошн
а 
распределба 
на 
прибраните 
хуманитарни 
средства 

Подобрена 
соработка 
на 
родителите 
со 
училиштето 
-
Запознава
ње со 
музичката 
народна 
култура и 
традиција 
на  

Координ
а 
торот на 
тимот 
Тимот 
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националн
остите од 
нашето 
училиште 

 
План за евалуација на акционен план 
 
Критериум за успех  
 - Целосно реализирање на планираните активности со родителите; 
 - Зголемено учество и вклучување на родителите во работата на училиштето; 
 Инструменти  
   - Анализа за претходно изведени активности; 
   - Организирано известувања за родителите; 
   -Извештај за одржаните активности; 
   -Чек листа од постигањата на учениците; 
   -Прашалници за родителите; 
  Индикатор за успешност  
   -Оспособеност на родителите за учество во животот и работата на училиштето; 
  - Примена на нивните права и одговорности во училиштето; 
  - Подобрена соработка на родителите со училиштето; 
Повратна информација  
  - Анализа од изведените активности; 
  -Одговори, размислувања, сугестии на родители добиени од прашалници и анкети; 
 

Тим: Светлана Пешовска - координатор, Јованка Грујовска, Елизабета Ордева, Виолета Симоновска, Лидија Горгиева, 

Јагода Филиповска, Вана Мињенко, Габриела Пљачковска и Розалија Бошковски  
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КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОГ 33 

 

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ 
 
ОДНОС КОН РАБОТАТА: 

 Навремено доаѓање на работно место (најмалку десет минути пред почетокот на часот); 
 Навремено започнување на часот; 
 Доследно извршување на обврските на дежурниот наставник и почитување на распоредот за дежурства; 
 Наставникот задолжително да остане во училницата на одморот за ужинка заедно со сите ученици; 
 Наставникот да има целосен увид за случувањата и состојбата во својата училница (инвентар, хигиена…). 

ОДНОС КОН УЧЕНИЦИТЕ 
 ,,Забрането е телесно и психичко малтретирање на учениците” – Од Правилникот за оценување, напредување…..на 

учениците во основното училиште, член 43; 
 На ученикот кој го нарушува редот и дисциплината на часот наставникот коректно му укажува на грешката (без 

навреда, викање и физичко казнување туку со разговор во соодветен момент). 
ОДНЕСУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕТО 

 Да не се пуши во ходниците; 
 Да се внимава на хигиената во училниците, ходниците и наставничката канцеларија 

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ 
 

 Да го почитуваме куќниот ред на училиштето. 
 Да го почитуваме приемниот ден на наставниците. 
 Да не влегуваме во училиштето за време на часовите. 
 Да не влегуваме со автомобил во училишниот двор. 
 Да не пушиме цигари во училиштето и училишниот двор. 
 Да не се задржуваме во училиштето и училишниот двор без посебна потреба. 
 Да го почитуваме протоколот на училиштето кој се однесува за надворешни лица ( да се 

идентификуваме кај дежурните ученици). 
 Редовно да присуствуваме на родителските средби. 
 Континуирано да се информираме за успехот, редовноста  и однесувањето на нашето дете. 
 Да се грижиме за животот и работата во училиштето, преку меѓусебна соработка во паралелката и преку 

соработка со Советот на родителите. 
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КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
КАКО ДА СЕ ОДНЕСУВАМЕ ДОДЕКА СМЕ ВО УЧИЛИШТЕ 
 

 Да бидеме редовни и да не доцниме на часовите. 
 Да бидеме внимателни на часовите. 
 Да не стануваме од своето место ако за тоа нема потреба. 
 Да не го напуштаме часот без дозвола на предметниот наставник или одделенскиот раководител. 
 Да не упаѓаме никому во збор и кога сакаме да кажеме нешто, за тоа да побараме дозвола од наставникот. 
 Да не комуницираме со мобилните телефони за време на часовите (тие да бидат исклучени). 
 Да не џвакаме мастики. 
 Да не тропаме на вратите на училниците без причина. 
 Да не ги уништуваме предметите во училниците (клупите, столчињата, таблите, прозорците…). 
 Да не се качуваме по клупите. 
 Да не ги уништуваме соблекувалните на фискултурната сала. 
 Да не ги уништувме изложените ученички трудови. 
 Да не трчаме по ходници и да не креваме голема врева за време на одморите. 
 Да не се тепаме. 
 Да не носиме несодветни предмети на училиште (петарди, и други опасни предмети). 
  Да не крадеме. 
 Да не се шараат ѕидовите во училиштето. 
 Да не се гази тревникот во училишниот двор. 
 Да не се уништуваат дрвцата и цвеќињата во училишниот двор. 
 Со почит да се однесуваме кон наставниците и другите вработени во училиштето. 
 Да не носиме кратки здолништа и маици и да не се шминкаме. 

 
Овие правила на однесување се донесени од Ученичката училишна заедница. 
За нивно непочитување следува педагошка мерка според утврдениот критериум. 
За направена материјална штета следи парична надокнада според листата за парична надокнада. 
За направена нематеријална штета следи воспитна мерка. 
На ученикот кој користи мобилен телефон за време на часот, истиот ќе му биде одземен и вратен на неговиот родител. 
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ПРОГРАМА НА ТИМОТ ЗА ЕСТЕТСКО  
УРЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО 

 
Според акциониот план изготвен за учебната 2016/2017 
година тимот за естетско уредување на училиштето и  
оваа учебна година ќе изведе активности се со цел 
подобрување на наставниот процес. 
 
1.Задача:  

 Естетско вообличување на просторот во училиштето 
 Подобрување на изгледот на холовите 
 Поттикнување на креативнност и фантазија кај 

учениците 
 Обновување на инвертарот во училиштето 
 Подобрување на амбиентот за работа и учење  
 Поттикнување на еко свеста кај учениците и 

вработените во училиштето 
 Развивање на чувство на припадност  
 Укажување на почит кон истакнати личности од 

нашата историја 
 
2. Активности: 

 Уредување на училиштето по повод позначајни 
празници и настани  

 Изработка на декорации во холовите 
 Избор на најубаво уредена училница 
 Обновување на паноата за изложување на ученички 

трудови  
 Уредување на паноата во ходниците и училниците 
 Одбележување на Денот ( месецот ) на екологијата 
 Одбележување на патронатот на училиштето „Дане 

Крапчев” 
 

3. Носители на програмата се: 

Тимот за естетско уредување на училиштето, ликовната 
секција, директорот, хаусмајсторот и техничкиот персонал 
и сите останати ученици и наставници 
 
4. Време на реализација на програмата : 
Времето за реализација на сите предвидени активности е 
август - јуни во учебната 2016-2017 година. 
 
5. Ресурси : 

 Ученички творби 
 Материјали за изработка на декорации 
 еко пораки 
 Идејни решенија(скици) 
 нагледни средства 

  
6. Инструменти: 
-Естетска анализа, скала за проценка 
 
7. Очекувани ефекти : 

 Подобрување на естетскиот изглед на училиштето 
 Градење на позитивен однос кон ученичките творби 

(човековите творби)  
 Создавање на партицитиенти во уметноста (творци 

и конзументи) 
 Подобрување на работниот простор 
 Развивање на позитивен однос кон природата, 

културата и традицијата на   Македонија  
  

8. Одговорно лице: 
Тимот за естетско уредување.

ПРИЛОГ  34-А 
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АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА     естетско уредување на училиштето 2016-2017  

       Следење  

Задача Активност Временск
а рамка 
(месец) 

Носител Начин на 
спроведување 

(ресурси) 

Инструме
нти 

Очекувани 
резултати 

Одгово
рно 

лице 
x 

Потре
бен 

буџет 

Изготвување на 
акционен план 

Договор за 
реализирање 
на акциониот 

план за работа 

Август  Тимот  Предлог 
содржина за 
ГПР 

 Реализирање 

на акциониот 

план  

 

Тимот    

Естетско 

вообличување на 

просторот во 

училиштето 

Одбележување 
на почетокот 
на новата 
учебна година 

Септемвр
и  

Тимот Ученички 
ликовни творби 

Есетска 
анализа 

Подобрување 

на естетскиот 

изглед на 

училиштето 

Тимот   

Одбележување на 8 
септември 

Изложба на 
ликовни творби 
 

Септемвр
и 

Ликовна 
секција 

Ученички 
ликовни творби 

Есетска 
анализа 

Градење на 
патроитски 
чувства  

Тимот   

Одбележување на 
11 октомври  

Изложба на 
ликовни и 

литературни 
творби 

октомври Ликовна 
и 
литерату
рна 
секција 

Ученички 
творби 

Есетска 
анализа 

Подобрување 

на естетскиот 

изглед на 

училиштето 

Тимот   

Одбележување на 

23 ноември 

Изложба на 
ликовни и 

литературни 
творби 

 

ноември Ученици 
од VI-IX 
одд 

Лиовни творби Есетска 
анализа 

Развивање на 

чувство на 

припадност 

Тимот   

Поттикнување на 

креативнност и 

фантазија кај 

учениците 

 

Изработка на 
новогодишни 
украси и 
уредување на 
училиштето по 
повод 

декември Ученици 
од VI-IX 
одд 

новогодишни 
украси 

Есетска 
анализа 

Отфрлање на 
кичот 

Тимот   

ПРИЛОГ  34-Б 
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новогодишните 
празници 

Укажување на почит 
кон истакнати 

личности од нашата 
историја 

Одбележување 

на патронатот 

на училиштето 

„ Дане 

Крапчев” 

Февруари 
 

Тимот Ликовни 
творби, мото 
на патрониот 
празник... 

Есетска 
анализа 

Развивање на 
позитивен 
однос кон 
културата и 
традицијата 
на   
Македонија 

Тимот   

Обновување на 

инвертарот во 

училиштето 

 

Обновување на 
паноата за 

изложување на 
ученички 
трудови 

март Тимот Идејни 
решенија за 
нови 
изложбени 
паноа 

Есетска 
анализа 

Подобрување 

на естетскиот 

изглед на 

училиштето 

 

Директо
рот  

  

Поттикнување на 
свеста кај учениците 

и вработените за  
традиционални 

вредности 

Изработка на 
мартинки 

 

Март Тимот  Ликовни творби  -прифаќаат 
традиционалн
и вредности 

Тимот   

Поттикнување на 

еко свеста кај 

учениците и 

вработените во 

училиштето 

 
Одбележување 

на Денот ( 
месецот ) на 
екологијата 

март Тимот Ликовен 
хепенинг 

Есетска 
анализа 

Развивање на 
позитивен 
однос кон 
природата 

Тимот   

Одбележување на 

Велигден 

Изложба на 
ликовни и 

литературни 
творби 

 

Април/мај Ученици 
од I-IX 
одд 

Ликовни и 
литературни 
творби 

Есетска 
анализа 

Развивање на 
позитивен 
однос кон 
културата и 
традицијата 
на   
Македонија 

Тимот   
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Одбележување на 

ЕКО Ден на 

училиштето 

Изложба на 
ученички 
творби 

април Ученици 
од I-IX 
одд 

Ликовни творби Есетска 
анализа 

Рециклира и 
реупотребува 
отпадни 
материјали 

Тимот   

Планирање на 
активности за 
превенција на 
насилството во 
училиштето 

Организирање 
на ликовна 
изложба од 
творби 
изработени на 
часовите по 
ликовно обр. 
(II-V одд.) 
 

 
 
 
Април 
 
 
 
 

Одделен
ски 
наставни
ци 
ученици 
(II-V 
одд.) 
 

ученички 
творби  

 
 
Естетска 
анализа 
на 
творбите 
 

намалување 
на 
насилството 
во 
училиштето, 
ангажирање 
на учениците          
разбирање на 
последиците 
од насилното 
однсување 

Тимот 
за 
превен
ција од 
насилн
о 
однесув
ање и 
тимот 
за 
естетск
о 
уредува
ње 

  

Одбележување на 

24 мај Денот на „св. 

Кирил и Методиј“ 

Изложба на 
ликовни и 

литературни 
творби 

мај Ученици 
од I-IX  
одд 

Материјали 
потребни за 
сликање 

Есетска 
анализа 

Развивање на 

позитивен 

однос кон 

културата и 

традицијата 

на   

Македонија 

Тимот   

Изложување на 
ученички творби на 
ученици од 
различна етничка 
придадност 

Контунуирано 

изложување на 

творби од 

ученици од 

различна 

етничка 

припадност 

2016-2017 Наставн
ико по 
ликовно 
обр. 
Марија 
Н. 
Наневска 

Ученички 
творби 

 -учениците 
соработуваат, 
се дружат и 
комуницираат 
-поттикнување 
на 
мултикултурал
изам и 
меѓуетничка 

Настав
ник по 
ликовно 
обр. 
Марија 
Н. 
Наневс
ка 
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Тим за естетско уредување: Марија Н. Николовска - координатор, Розa Јаневска, Наташа Јосимовска, Катица Стојчевска, 

Наталија Николовска, Магдалена Павлеска, Весна Костовска  

 

ЕКО КОДЕКС 

     

 
 

Да ја сакаме природата                  Овошје и зеленчук 
да бидеме екологисти,                    за здрава храна. 
воздухот, водата                            Но отпадот лушпи дава 
и почвата                                         нив ги собираме  
да бидат чисти!                                      и ги компостираме! 

 

Засади дрво,                 Си ставив                         Еко производи 
засади цвет,                  на дневен ред,                 користам јас, 
разубави го,                   возење ролерки               да се чува озонот 
целиот свет                   и велосипед!                    ве потсетувам и вас! 

 

Вклучи  го мозокот,                      Собираме хартија               Капка, по капка 
рационално  размислувај            и амбалажа пластична,              дождовница собираме 
и со енергијата                             за околина  чиста и    за планетата Земја  
правилно  ракувај!                      фантастична!     од  недостиг на вода  

                                                                                                                  да ја  поштедиме! 

интеграција 

Одбележување на 

крајот на наставната 

година 

изложба јуни Ученици 
од I-IX  
одд 

Материјали 
потребни за 
сликање 

Есетска 
анализа 

Подобрување 

на естетскиот 

изглед на 

училиштето 

Тимот   

ПРИЛОГ  35 
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АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО                                                      

2016-2017 

 

       Следење  

Задача Активност Време
нска 

рамка 
(месец

) 

Носител Начин на спроведување 
(ресурси) 

Инстру
менти 

Очекувани 
резултати 

Одгово
рно 

лице 
x 

Потр
ебен 
буџе

т 

Да се 
изготви план  

Изготвувањ
е план  

 

Август 
2016 

тим  - тим 
- училница 
- хартија 
- компјутер 

x Изготвен план 
за работа  

тим  x 

- да научи  
некои од 
правата на 
децата 

- да прифати 
дека сите 
деца имаат 
еднакви 
права 

Имам право 
да ги знам 

моите 
права 

Септе
мври 
2016 

Наставници и 
ученици од III 

одд. 

наставен лист со права, 
прибор за боење, табла за 
изложување 

Формула
р  за 
набљуду
вање  

-знае некои 
од правата на 
децата 

- прифаќа 
дека сите 
деца имаат 
еднакви 
права 

Одделен
ски 

наставн
ици од  

III 
одделен

ие 

 x 

1.Да се 
запознаеме 
со  музика и 
носии на 
различни 
националнос
ти 

2.Да се 
подготват 
народни 
обележја 

1.Слушање 
песни и ора  
од 
различни 
национално
сти и 
анализира
ње на 
видовите 
носии 
2.Запознав

Октом
ври 
2016 

1/2.Наставни
ци  и ученици 
од V одд. 
3. Ученици од 
VI одд. и 
наставник по 
Класична 
култура во 
европска 
цивилизација 

- тим 
- ученици 
- училница 
- цеде плеер 
- цедиња,плочи 
3.Заедничка работилница 
на учениците од VI одд. 
хамер,маркери,лепак 
 
 

Формула
р  за 
набљуду
вање  

1.Заедничко 
слушање на 
музика од 
различни 
националност
и и 
презентирање 
на  носии од 
различни 
етнички 
култури 

1/2. 
Наставн
ици од 
петто 
одделен
ие 
3. 
Наставн
ик по 
Класичн
а 

  

ПРИЛОГ  36 
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поврзани со 
културата и 
традицијата 
на различни  
етнички 
структури 
(македонци, 
роми, 
албанци) 
3. Проектна 
активност-
читање и 
запишување 
на поговорки 
од различни 
култури на 
хамер 

ање со 
традициона
лна храна, 
народни 
носии, 
народни 
песни и ора 
на ромите, 
албанците 
и 
македонцит
е 
3.Ученицит
е да ги 
воочат 
особености
те на 
поговорките 
и пораките 
кои ги 
пренесуваа
т 
поговорките 
во 
различните 
култури 

2.Изложувањ
е на 
подготвениот 
материјал во 
училишниот 
хол 
3.Учениците 
ги увидоа 
моралните 
поуки,универз
ални 
вистини,патри
отските 
пораки и 
духовити 
забелешки 
кои ги 
пренесуваат 
поговорките 
од различни 
култури  

култура 
 

1.Да се 
запознаеме 
со обичаите 
поврзани за 
одредени 
празници на 
другите 
националнос
и  
2.Да се 

1.Проектна 
активност: 
изработка 
на плакат 
за обичаите 

 
 
 

2. Проектна 
активност: 

Ноемв
ри 
2016 

 

1.Ученици од 
IV одд., 
наставници и 
родители 

 
 

2. Ученици од 
IX одд заедно 
со предметен 
наставник по 

1.- тим 
- ученици 
- хамер 
-фломастери 
- бои 
- училница  
2. Истражување 
- Експерименти 
- Набљудување 
-Анализа 

Формула
р за 
набљуду
вање 

 
 
 
 
 
 

1.Учениците 
се 
запознаваат 
со обичаите 
поврзани за 
одредени 
празници на 
другите 
националност
и  

1.Настав
ници од 
IV 
одделен
ие 
 
 
2.Предм
етен 
наставн
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изработи 
проект по 
предметот 
хемија 

 

3.Да се 
посети 
театарска 
претстава 

 
 

4.Учениците 
да се 
запознаат со 
животниот 
пат и делото 
на Мајка 
Тереза 

Корозија на 
металите 

 
 
 

3.Посета на 
театарска 
претстава 

 
 
 

4.Работа во 
групи 

-анализа на 
ситуација 
-дискусија 
Читање,толк
ување и 
коментар на 
мудри мисли 
изкажани од 
страна на 
Мајка Тереза 
Посета на 
спомен 
куќата на 
Мајка 
Тереза 

хемија 

 
 
 

3. Ученици од 
VI,VII,VIII и IX 
одд. заедно 
со класните 
раководители 

 

4.Предметен 
наставник по 

Етика  
Ученици од 
VII одд. 

-Примероци од метали, 
- Компјутер 
 
 
 
4.Учебник 
Компјутер, интернет, 
наставни средства - 
аудио-визуелни средства,  
фотографии,  различни 
видови  информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Чек 
листа за 
изведбе
на 
активнос
т 

 

2. Учениците 
се 
запознаваат 
со појавата 
корозија на 
металите и 
условите при 
кои се одвива 
овој процес 

3. Учениците 
имаат 
можност 
заедно во 
мешана група 
и со своите 
класни 
раководители 
да посетат 
некоја 
театарска 
претстава 

4.Учениците: 
Ги согледаа 
моралните 
поуки, 
универзални 
вистини,порак
и и забелешки 
изкажани од 
страна на 
Мајка Тереза 

ик по 
хемија 
 
3.Класни
те 
раковод
ители на 
IV,VII,VII
I и IX 
одд. 
 
 
4.Настав
- 
ник по 
етика 
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1.Да се 
организира 
приредба по 
повод Нова 
Година 

 

2. Да се 
изработи 
новогодишен 
плакат 

 

3. Учество на 
родителите 
во животот и 
работата 

на 
училиштето 

 

4. Да се 
изработат 
новогодишни 
украси и 
честитки 

 

5. 
Презентира
ње на 
митови од 
различни 
култури 

1.Организи
рање 
приредба 
по повод 
Нова 
Година 

 

2.Изработка 
на 
новогодише
н плакат на 
различни 
јазици 

 

3.Новогоди
шен 
хепенинг 
-Учество на 
родителите 
од сите 
национално
сти 
застапени 
во нашето 
училиште 
со 
подготовка 
на 
традициона
лни јадења 
(тим за 
соработка 
со 
родители ) 
 

4.Изработка 

Декем
ври 
2016 

 
 
 

1.Ученици од 
II одд .со 
мешан 
етнички 
состав и 
наставници 
 
2. Ученици од 
VI -IX одд. и 
наставници 
од 
соодветните 
активи 
 
3.Запознавањ
е со 
традиционал
ни јадења од 
националност
ите застапени 
во нашето 
училиште 
 
4.Актив на VI 
одд. 
 
5. Ученици од 
VI одд. и 
наставник по 
Класична 
култура во 
европска 
цивилизација 

- тим 
- одговорни 
 наставници 
- фотоапарат 
- музика 
- цеде плеер 
- цедиња 
- компјутер  
- хамер 
-бои, фломастери 
3.Изработка на разновидни 
солени и благи јадења, 
новогодишни украси за 
понатамошна продажба 
-Запознавање со 
традиционални јадења од 
националностите застапени 
во нашето училиште 
5. Копии од митови и 
презентирање на истите од 
различни култури 
 

Формула
р за 

набљуду
вање 

1.Изведба на 
новогодишна 
приредба 
пред 
соученици, 
наставници, 
родители и 
гости 

 

2. 
Изложување 
на 
изработениот 
плакат во 
училишниот 
хол 

 

3. Подобрена 
соработка 
помеѓу 
родителите, 
учениците и 
наставниците 

 

4. 
Изложување 
на 
изработките 
во холот и 
училниците 

 

5. Учениците 
го увидоа 
влијанието на 
митолошките 
теми и 

1.Настав
ници од 
второ 
одделен
ие 
 
2.Настав
ници од 
шесто 
одделен
ие 
 
3.Коорд
инаторо
т на 
тимот 
Тимот(ти
м за 
соработк
а со 
родител
и ) 
4. Актив 
на VI 
одд. 
5. 
Наставн
ик по 
Класичн
а 
култура 
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на 
новогодишн
и украси и 
честитки 

 

5. Да се 
запознае со 
присуството 
на 
митолошкит
е 
теми,мотив
и и 
содржини 
во различни 
уметности 
во 
европските 
култури 

 

содржини во 
различните 
култури 

1.Да се 
изработи 
илустративе
н материјал 

Изработка 
на 
илустратив
ен 
материјал 
за 
историјата, 
јазикот, 
обичаите и 
културата 
на 
различните 
етнички 
групи кои 
живеат во 
Македонија 

Февру
ари 
2017 

Ученици 
одVIII одд. по 
историја и 
IXодделение 
по историја 

- тим 
- ученици 
- училница 
- хамер 
-бои, фломастери 

Формула
р  за 
набљуду
вање 

Изложување 
на 
изработениот 
материјал во 
холот и 
училницата 

Предмет
ен 
наставн
ик по 
историја 
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1.Учениците 
да се 
запознаат со 
универзал-
ната етика и 
нејзините 
главни 
вредности 

 

2.да 
препознава 
народни 
песни и ора 

 

1.Презенти
рање на 
одредени 
начини на 
добро 
однесување 
од различни 
култури и 
народи 
2.Народни 
ора 

Март 
2017 

1.Предметен 
наставник по 

Етика со 
ученици од 
VII одд. 
 
 
 
 

2.Наставници 
и ученици од 
III одд. 

1.Компјутер, интернет, 
аудио-визуелни средства,  
фотографии,  различни 
видови  информации 

 

2.Прожектор, компјутер, 
звучници 

Формула
р  за 
набљуду
вање 

1.Учениците : 
согледаа дека 
универзалнат
а етика ги 
поврзува сите 
луѓе на светот  
 

2.Учениците 
:се запознаа 
со различни 
видови ора во 
нашата земја 

1.Настав
- 
ник по 
етика 

 
 
 
 
 
 
 

2.Настав
ници од 
III одд. 

  

1.Да се 
подготват 
народни ора 
од различни  
етнички 
структури 
(македонци, 
роми, 
албанци) 
2. Проект за 
верски 
празници 
според 
христијанска
та и 
исламската 
религија 
3. Проектна 
активност-
изработка на 
облека 

1.Подготвув
ање 
народни 
ора од 
различни  
етнички 
структури 
 
2. Дискусија 
за 
сличностит
е и 
разликите 
во верските 
празнувања 
 
 
3.Запознав
ање на 
учениците 
со 
особености

Април 
2017 

1.Ученици од 
III одделение 
од сите 
етнички 
групи(македо
нци, роми, 
албанци) 
2.Одговорен 
наставник и 
ученици 

3.Ученици од 
VI одд. и 
наставник по 
Класична 
култура во 
европска 
цивилизација 
 

- тим 

- ученици 
- училница 
- музика 
- цеде плеер 
- цедиња 
- компјутер  
- хамер 
-бои, фломастери 
2. Извадоци на текстови од 
верски книги, слики и 
илустративен материјал од 
интернет, хамер, хартија во 
боја 
3.Заедничка работилница 
на учениците од VI 
одд.Хамер,боици,лепак,мар
кер,хартија,парчиња 
ткаенина игла, конец 
 

Формула
р  за 
набљуду
вање 

1.Изведба на 
народни ора 
од различни  
етнички 
структури 
2. 
Почитување 
на сите 
верски 
празници, 
прифаќање 
на разликите 
при 
празнување и 
традиционалн
ите обележја 
на празниците 
3.Учениците 
се запознаа и 
ги увидоа 
особеностите 
на облеката 

1.Настав
ници од 
третто 
одделен
ие 
 
2.Коорд
инаторо
т на 
тимот(уч
илишна 
заедниц
а) 
 
3.Настав
ник по 
класичн
a 
култура 
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те на 
облеката 
поврзана за 
одредена 
култура 

на различните 
култури - 
Презентирањ
е на 
изработките 
пред 
учениците 

Да се посети  
саемот на 
книга 

Посета на 
саемот на 
книга 

Март-
Maj 
2017 

Ученици и 
наставници 
од VI,VII,VIII и 
IX одд . 

литературни читања, 
средби со писатели и  
запознавање со понудата на 
книги за деца и млади 

Формула
р  за 
набљуду
вање 

Изложување 
на 
фотографии 
од  посетата 
на саемот и 
презентирање 
на импресии  

Одделен
ски 
наставн
ици од 
VI,VII,VII
I и IX 
одд. и 
наставн
ици по 
македон
ски јазик 

  

1.Учество на 
родителите 
во животот и 
работата на 
училиштето 
 
 
 
2.Учениците 
да се 
воведат во 
мултикултур
ните 
карактеристи
ки на 
татковината 

1.Хуманита
рен 
концерт(тим 
за 
соработка 
со 
родители ) 
 
 
 
 

2.Работилн
ица   
,,Деца со 
најубави 
имиња” 

Maj 
2017 

1.Наставници
,ученици и 
родители 
 
 
 
 
 
 
2.Активот од I 
одделение 

1.активности предвидени за 
спроведување на 
хуманитарен концерт со 
учество на родители и 
ученици од сите 
националности 
 

2.според инструкциите од 
Прирачникот  по Животни 
вештини 

Формула
р  за 
набљуду
вање 

1.Спроведува
ње 
активности 
предвидени 
за 
спроведувањ
е на 
хуманитарен 
концерт со 
учество на 
родители и 
ученици од 
сите 
националност
и 

2. Учениците 
знаат 
одредени 

1.Родите
ли, 
наставн
ици  и 
ученици 
од сите 
национа
лности 

 
 
 
 

2.Оддел
енски 
наставн
ици од I 
одделен
ие 
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мултикултурн
и 
карактеристик
и на 
татковината 

Изложување 
на ученички 
творби на 
ученици од 
различна 
етничка 
припадност 

Контунуира
но 
изложувањ
е на творби 
од ученици 
од 
различна 
етничка 
припадност 

Во 
текот 
на 
учебна
та 
2016-
2017 

Наставнико 
по ликовно 
обр. Марија 
Н. Наневска 

Ученички творби 

тим 

- ученици 
- училница 
- хамери 
- бои, фломастери 
- листови во боја 
 

Формула
р  за 
набљуду
вање 

-учениците 
соработуваат, 
се дружат и 
комуницираат 
- 
поттикнување 
на 
мултикултура
лизам и 
меѓуетничка 
интеграција 

Наставн
ик по 
ликовно 
обр. 
Марија 
Н. 
Наневск
а 

  

Да се 
изработи  
иконографиј
а 

Изработка 
на 
иконографи
ја за 
историјата, 
јазикот, 
обичаите и 
културата 
на 
различните 
етнички 
групи кои 
живеат во 
Македонија 

Во 
текот 
на 
целата 
учебна 
2016-
2017 
година 

Ученици од 
VI,VII,VIII и IX 
одд. по 
историја и 
граѓанско 
образование 

 тим 

- ученици 
- училница 
- хамери 
- бои, фломастери 
- листови во боја 
 

Формула
р  за 
набљуду
вање 

Изложување 
на 
изработената  
иконографија 
во холот и 
училниците 

Магдале
на 
Павлеск
а 
(наставн
ик по 
историја 
и 
граѓанск
о 
образов
ание) и 
наставн
ици по 
македон
ски јазик 

  

 
План за евалуација на акциониот план 
- Критериум за успех  
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- Сите наставници од одделенска настава, одговорните предметни наставници ,како и членовите на тимот ја набљудуваат 

работата на учениците за наведените активности. 

- Инструменти 

- Формулар за набљудување 
- Индикaтор за успешност  
- Анализа на спроведените односно реализираните активности и извештаи за истите  
-Одговорен за следење: м-р Благица Станковска–директор, Габриела Пљачковска – педагог, Весна Трајковска –  координатор, 

Марина Пејковска, Жаклина Атанасовска, Билјана Павичевиќ 

Повратна информација –  

- Информација и насоки на наставниот кадар од спроведените увиди во реализираните активности од страна на членовите на 

тимот                                                                               

 

 

ЗАЕДНИЧКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО                                                      

2016-2017 - ООУ. Дане Крапчев и ОУ. 25 Мај 

 

       Следење  

Задача Активност Временс
ка рамка 
(месец) 

Носител Начин на 
спроведување 

(ресурси) 

Инструм
енти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице  

x 

Потр
ебен 
буџе

т 

Да се изготви 
план  

Изготвувањ
е план  

 

Август  Тимови на 
двете 
училишта  

- тим 
- училница 
- хартија 
- компјутер 

x Изготвен план за 
работа  

Тимови на 
двете 
училишта 

 x 

ПРИЛОГ  37 
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1.Да се 
изработат 
слики од суви 
есенски 
листови 
 
2. Да се  
посети 
театарска 
претстава 

1.Изработка 
на  слики од 
суви 
есенски 
листови од  
страна на 
учениците 
од двете 
училишта 
2.Посета на 
театарска 
претстава 

Ноември  1.Наставници 
и ученици од 
V одд. од 
двете 
училишта 
2.Ученици од 
IX одд. заедно 
со класните 
раководители 
 
 

- тим 
- ученици 
- училница 
- хамери 
- суви листови 
- Заедничка 
работилница 
(ученици и 
наставници од 
двете училишта) 
во училиштето  
,, Дане Крапчев 
” 

Формула
р  за 
набљудув
ање  

1.Презентирање на 
изготвените слики 
пред соученици, 
наставници и 
родители од двете 
училишта 
2. Учениците имаат 
можност заедно во 
мешана група и со 
своите класни 
раководители да 
посетат некоја 
театарска претстава 

Наставници 
од петто 
одделение 
од двете 
училишта 
2.Класните 
раководител
и на IX одд. 
од двете 
училишта 
 
 

  

1.Да се 
изработат 
украси по 
повод 
новогодишнит
е празници 
 
 

1.Изработка 
на 
новогодишн
и украси 
 
 

Декемвр
и  

1. Ученици 
родители и 
наставници од 
II и од IV одд. 
од двете 
училишта 
 
 

- тим 
- ученици 
- училница 
- хамер 
-фломастери 
- бои 
- маркери 
 

Формула
р за 
набљудув
ање 

Презентирање на 
изготвените украси 
пред соученици, 
наставници и 
родители од двете 
училишта и 
украсување на 
училниците со 
истите 

Наставници 
од второ и 
од четврто 
одделение 
од двете 
училишта 
 

  

1.Да се 
изработи 
пролетни 
декорации 
 

1.Изработка 
на  
пролетни 
декорации – 
Добредојде 
пролет 
мила! 
 

Март  
 

1.Ученици и 
наставници од 
I одд .од 
двете 
училишта 
 

- тим 
 
- одговорни 
 наставници 
- фотоапарат 
- компјутер  
- хамер 
-бои, 
фломастери 
- колаж хартија 

Формула
р за 

набљудув
ање 

1.Изложување на 
декорациите пред 
соученици, 
наставници, 
родители и гости 
 

1.Наставниц
и од прво 
одделение 
од двете 
училишта 
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2. Да се 
изработат 
осмомартовск
и честитки 
 

2. Изработка 
на   
осмомартов
ски честитки 
од  страна 
на 
учениците 
од двете 
училишта 
 

Март  
 

2. Ученици и 
наставници од 
III одд .од 
двете 
училишта 
 

- тим 
 
- одговорни 
 наставници 
- фотоапарат 
- компјутер  
- хамер 
-бои, 
фломастери 
- колаж хартија 
 

Формула
р за 

набљудув
ање 

2. Изложување на 
изработените 
честитки во 
училишниот хол 
 

2.Наставниц
и од трето 
одделение 
од двете 
училишта 
 

  

3. Да се 
посети 
саемот на 
книгата 
 
4. Да се 
изработи 
лабораториск
и прибор 

3. Посета на 
саемот на 
книга по 
повод денот 
на 
писменоста 
 
4. Изработка 
на   
лаборатори
ски прибор 
од  
различни 
материјали 
и други 
хемиски 
помагала од 
страна на 
учениците 
од двете 
училишта 
 

3.Март– 
Мај 2017 
 
 
4.Март 
2017 
 

3. Ученици и 
наставници од  
VIII и IX одд 
.од двете 
училишта 
4. Наставници  
и ученици од 
VIII и IX 
одд.од двете 
училишта 
 
 
 

- тим 
 
- одговорни 
 наставници 
- фотоапарат 
- компјутер  
- хамер 
-бои, 
фломастери 
- колаж хартија 
4.-
Лабораториски 
прибор, 
-Заедничка 
работилница(уч
еници и 
наставници од 
двете 
училишта)во 
училиштето  
,, 25 Maj” 
 
 

Формула
р за 

набљудув
ање 

 
 
3.Изложување на 
фотографии од  
посетата на саемот 
и презентирање на 
импресии  
 
4. споделување на 
искуства и нови 
сознанија од областа 
на хемијата 
 
 

 
 
3.Наставниц
и по 
македонски 
и албански 
јазик од  од 
двете 
училишта 
 
4.Предметни 
наставници 
по хемија од 
двете 
училишта 
  

  

Тим од ООУ. „Дане Крапчев”: м-р Благица Станковска - директор, Габриела Пљачковска – педагог, Весна Трајковска – 

координатор, Жаклина Атанасовска, Билјана Павичевиќ, Марина Пејковска  
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Тим од ОУ. „25 Мај”: Фадил Муртезани-- директор, Флорије Дика - психолог, Ибе Мустафа– координатор 

План за евалуација на акциониот план 

Критериум за успех  
- Сите наставници од одделенска настава, одговорните предметни наставници ,како и членовите на тимот ја набљудуваат 
работата на учениците за наведените активности. 
Инструменти 
- Формулар за набљудување 
Индикатор за успешност  
- Анализа на спроведените односно реализираните активности и извештаи за истите Одговорен за следење: м-р Благица 
Станковска–директор, Габриела Пљачковска – педагог, Весна Трајковска –  координатор, Жаклина Атанасовска, Билјана 
Павичевиќ, Марина Пејковска – наставници 
Повратна информација –  
- Информација и насоки на наставниот кадар од спроведените увиди во реализираните активности од страна на членовите на 
тимот. 
 
 
                                ПРОГРАМА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА 
Во изготвувањето на програмата за работа на Стручниот актив на одделенска настава одделенските наставници се раководеа 
според изготвениот развоен план на училиштето и оваа учебна 2016/17 година. Во тој контекст сите активности на Стручниот 
актив на одделенска настава се во насока на подобрување на квалитетот на наставата во повеќе сегменти од истата.  
1. Задачи:  
-да се продлабочат знаењата за употреба на компјутерот  
-подобрување на наставната практика во различни сегменти и предмети; 
2. Активности: 
-Работилница-Запознавање со компјутерските можности при пребарување на Е-документи или фрази во документ  
-Решавање различни видови проблеми  сo броеви-(споделување на искуства од одржани часови) 
-Примена на петте чекори во процесот на пишување-(споделување на искуства од одржани часови) 
-Техники според Cambridge во наставата по математика – (споделување на искуства од одржани часови); 
-Споделување на искуства од организацијата, реализацијата и исходите од изведена настава во природа со анализа и дискусија 
за истите со цел да се увиди улогата на наставата во природа во стекнување на знаења и систематизација на стекнатите 
знаења кај учениците 
3. Реализатори: 
-Одделенски  наставници 
-Стручен актив  
 

ПРИЛОГ  37 
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4. Ресурси: 
- Манипулативи при решавање на проблеми; 
-Наставни листови; 
-Компјутери- ИКТ технологија;  
-Стручна литература; 
-Дневни подготовки; 
-Наставни планови и програми; 
-Презентации; 
-Анкети од ученици 
5. Време за реализација 
Секоја планирана активност се одвива според однапред утврдена рамка прикажана во акциониот план на Стручниот актив на 
одделенска настава. Временската рамка за реализација на сите активности е септември – мај во учебната 2016/17 год. 
6. Очекувани резултати: 
- Примена на вештина  при работа со компјутерските можности 
-Подобрување на наставната практика во различни сегменти и предмети 
 
 

 АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ НА  

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА 2016 - 2017 

  

       Следење   

Задача Активност Време
нска 

рамка 
(месец

) 

Носител Начин на 
спроведув

ање 
(ресурси) 

Инструменти Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице 

 x Потр
ебен 
буџе

т 

- Да се 
продлабочат 
знаењата за 
употреба на 
компјутерот 

-Работилница-
Запознавање со 
компјутерските 
можности при 

пребарување на 
Е-документи или 

фрази во 
документ  

- 
Месец 
септем

ври 

 Актив на 
IV 

одделени
е 

Е- дневни 
подготовки, 

програми 

/ 

 

 

- Примена 
на вештина  
при работа 

со 
компјутерск

ите  

- одд. 
наставник 
Виолета 
Стоилевска 

  

 

/ 
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-подобрување на 

наставната 

практика по 

математика  

 

Решавање 

различни видови 

проблеми  сo 

броеви 

(споделување на 

искуства од 

одржани часови) 

 

 

февруа

ри 

 

Актив I 

одделени

е 

Дневни 

подготовки, 

наставни 

листови, 

манипулати

ви наставна 

програма 

 

- чек листа 

Подобрува

ње на 

наставната 

практика 

 
Актив I 

одделение- 

  

 

/ 

-подобрување на 
наставната 
практика по 

македонски јазик 

Примена на петте 
чекори во 

процесот на 
пишување(сподел
ување на искуства 

од одржани 
часови) 

март Актив III 
одделени

е 

Прирачник 
за јазична 
писменост, 
наставни 
листови, 
слики и 

фотографи
и 

- чек листа 

 

Подобрува
ње на 

наставната 
практика 

Актив III 
одделение 

 / 

-подобрување на 
наставната 
практика по 
математика 

Техники според 
Cambridge во 
наставата по 
математика – 

(споделување на 
искуства од 

одржани часови) 

април Актив II 
одделени

е 

Дневни 
подготовки, 

наставни 
листови, 

манипулати
ви наставна 
програма, 
прирачник 

/ Подобрува
ње на 

наставната 
практика 

Актив II 
одделение 

 / 

-подобрување на 
наставната 

практика преку 
реализација на 

настава во 
природа 

Споделување на 
искуства од 

организацијата, 
реализацијата и 

исходите од 
изведена настава 

во природа со 
анализа и 

мај   Актив на 
V 

одделени
е 

-програма 
за настава 
во природа 

-анкета за 
ученици; 

-

-чек листи за 
следење на 

групните 
активности 

 

Подобрува
ње на 

наставната 
практика 

Актив на V 
одделение – 
одделенски 
наставник 
Даниела 

Торковска 

 / 
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дискусија за 
истите со цел да 
се увиди улогата 
на наставата во 

природа во 
стекнување на 

знаења и 
систематизација 

на стекнатите 
знаења кај 
учениците 

презентациј
а 

 

                                                                                          Одговорен наставник:  Даниела Салтирова 

 
ПРОГРАМА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ НА ОПШТЕСТВЕНО - ЈАЗИЧНА ГРУПА НА ПРЕДМЕТИ  

 АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА СТРУЧЕН АКТИВ НА ОПШТЕСТВЕНО ЈАЗИЧНА ГРУПА НА ПРЕДМЕТИ                                                       
2016-2017 

 

       Следење  

Задача Активност Временс
ка рамка 
(месец) 

Носител Начин на 
спроведување 

(ресурси) 

Инструмен
ти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице 

 
x 

По
тр
еб
ен 
бу
џе
т 

Запознавање со 
акциониот план  и 
реализирање на 

истиот 
 

Договор за 
реализирање на 
акциониот план 

за работа 

Септемв
ри 

Одговорнио
т наставник 
на активот 

Весна 
Попадинов

ски 
 

Наставниците на 
овој актив 

Листа за 
следење 

на 
присутност 

Реализација 
на акциониот 

план и 
програма 

Весна 
Попадинов
ски 

  

Запознавање на Класификација на Октомвр Роза  Стручна Листа за Стекнување Весна   

ПРИЛОГ 38 
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учениците со 
различните 

видови на ора 
 

народни ора  
 
 

и Јаневска 
 

литература, 
LCD проектор 
Презентација  

 

следење 
на 

присутност 

на знаење за 
различните 
видови ора  

Попадинов
ски  

Споделување на 
искуства од 

реализација на 
додатната 
настава по 
Граѓанско 

образование како 
дел од проектот 

,,Антикорупциска 
едукација за 
учениците од 

основните 
училишта,, 

 
 
 

Запознавање со 
проблематиката 
на аутизмот во 
раната детска 

возраст 
 

 
Додатна настава 

по Граѓанско 
образование. 

Работилница од 
проектот,, 

Антикорупциска 
едукација на 
учениците од 

основните 
училишта,, 

 
 
 
 

Предавање на 
тема “Аутизам” 

 

Ноември Магдалена 
Павлеска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дефектолог  
м-р 

Розалија 
Давковска 

Подготвен 
работен 

материјал за 
учениците, 

LCD проектор, 
Презентација 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентација 
 
 

Листа за 
следење 

на 
присутност 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Листа за 
следење 

на 
присутност 

Успешно 
споделени 
искуства од 

реализацијат
а на 

додатната 
настава по 
Граѓанско 

образование 
како дел од 

проектот 
,,Антикорупц

иска 
едукација за 
учениците од 

основните 
училишта,, 

 
Стекнување 
на знаење за 
проблематик

ата на 
аутизмот во 

раната 
детска 
возраст 

Весна  
Попадинов
ски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Развој на 
координација на 
делови од телото 

со музика 

 
 

Народно оро 
 
 
 
 
 

Декемвр
и 

Јорданчо 
Тодосиев 

 
 
 
 

Стручна 
литература, 

LCD проектор, 
Касетофон 

Листа за 
следење 

на 
присутност 

Развивање 
на 

координација 
на делови од 

телото со 
музика 

Весна 
Попадинов
ски 
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Споделување на 
искуства, 

Повторување на 
вокабулар и 

граматика преку 
игри 

Игри Февруар
и 

Весна  
Трајковска 

Подготвени 
материјали 

Стручна 
литература, 

LCD проектор 

Листа за 
следење 

на 
присутност 

Споделување 
на искуства и 
утврдување 

на 
вокабуларот 

и 
граматиката 

 

Весна 
Попадинов
ски 

  

Развивање на 
љубов кон 
културното 

наследство,тради
цијата и 

татковината. 
Корелација меѓу 

предмети-
реализирање на 
итегрирани цели 

 
 

Ритам во 
народното 
творештво 

Март Марија Н. 
Наневска 

Катица 
Стојчевска 

Подготвени 
материјали, 

Стручна 
литература, 

LCD проектор, 
Презентација  

Листа за 
следење 

на 
присутност 

Развивање 
на љубов кон 

културното 
наследство,т
радицијата и 
татковината. 

 

Весна 
Попадинов
ски 

  

Повторување на 
вокабулар за 
облека преку 

песни 

Песни Април Евдокија 
Димовска 

Стручна 
литература, 

Работни листови 
LCD проектор 

Листа за 
следење 

на 
присутност 

Утврдување 
на 

вокабуларот 
поврзан со 

облека 

Весна 
Попадинов
ски 

  

Запознавање и 
осознавање на 
учителската и 

просветителската  
дејност на 

учебникарите 

Истражување за 
учебникарите 

Мај Маја 
Караџоска 

Стручна 
литература, 

LCD проектор, 
Компјутери 

Листа за 
следење 

на 
присутност 

Запознавање 
и осознавање 

на 
учителската и 
просветителс
ката  дејност 

на 
учебникарите 

Весна 
Попадинов
ски 
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Членови на активот:  Весна Попадиновски- координатор,  Весна Кочова, Катерина Лукарова, Весна Трајковска, Евдокија 
Димовска, Катица Стојчевска, Елена Малинова, Јагода Филиповска, Ванчо Јовчев, Роза Јаневска, Магдалена Павлеска, Маја 
Караџоска, Јорданчо Тодосиев, Зора Јовановска, Јасмина Ѓоргиева, Анета Митевска. 
 

План за евалуација на акциониот план 

- Критериум за успех  
- Успешна имплементација на стекнатите знаења од реализираните предавања, работилници, презентации  и  часови во 
наставата од страна на сите  членови на активот 
- Инструменти  
- Анкета 
- Индикатор за успешност  
- успешна реализација и имплементирање на стекнатите знаења од средбите на стручниот актив (анкета спроведена помеѓу 
членовите на стручниот актив) 
-Одговорен за следење:   
 Весна Попадиновски- координатор,  Весна Кочова, Катерина Лукарова, Весна Трајковска, Евдокија Димовска ,Катица 
Стојчевска, Елена Малинова, Јагода Филиповска, Ванчо Јовчев, Роза Јаневска, Магдалена Павлеска, Маја Караџоска, Јорданчо 
Тодосиев, Зора Јовановска, Јасмина Ѓоргиева, Анета Митевска. 
Повратна информација –  
- Информација и насоки како и размена на искуства помеѓу наставниците и членовите од активот за стекнатите знаења. 
 

 
 

ПРОГРАМА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ НА ПРИРОДНИ-МАТЕМАТИЧКА ГРУПА НА ПРЕДМЕТИ   
2016-2017 ГОДИНА 

 
Според акциониот план изготвен за учебната 2016/2017 година стручниот актив на природно- математичката група и оваа 
учебна година ќе изведе активности се со цел подобрување на наставниот процес.  
 
Цел:  

 Да се стекнат наставниците со нови научни сознанија и истите да ги применуваат во наставата 

 Споделување на икуства од реализацијата на новата наставна програма  по Кембриџ во областа на математиката и 
природните науки во V  и VI одделение. 

 Да се разменат  искуства од примената на различни методи и форми на работа  во наставата  

ПРИЛОГ  39 
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Планирани активности: 

 Отворен час: Читање и внесување на координати во координатен систем 
 Предавање на тема ,,Аутизам“ 
 Отворен час: Обработка на податоци 
 Отворен час: Растење 
 Отворен час: Мерење 
 Отворен час: Хемиски реакциии  
 Отворен час: Пресликување на многуаголник со осна симетрија, транслација и ротација за 90° околку едно негово теме  
 Отворен час: Формули во програма за табеларен пресметувач 

 

Реализатори на програмата се: Александра Стојчевска, Лиле Сарваноска, Билјана Стојановска  , Марина Пејковска,  Бојана 
Мешковска Личева, Јулија Јанкуловска Караланова, Елена Томевска, дефектолог м-р Розалија Давковска. 
 
Време на реализација на програмата : 
Времето за реализација на сите предвидени активности е септември-мај во учебната 2016-2017 година. 
 
Ресурси : 

 Стручна литература 
 Прирачници 
 Учебници 
 Интернет 
 Подготвени материјали 
 Лабораториски прибор 
 Примероци на супстанци 
 LCD проектор 
 Програма за табеларно пресметување 

 
Очекувани ефекти : 

 Подобрен квалитет на наставата 
 Успешна имплементација на стекнатите знаења од реализираните  отворени часови во наставата 
 Успешна примена на различни методи и форми и техники  на работа  во наставата 

. 
Членови на активот: Александра Стојчевска– координатор, Лиле Сарваноска,  Билјана Стојановска, Марина Пејковска,  
Бранко Атанасоски , Бојана Мешковска Личева, Елена Пејковска,  Бранко Атанасоски , Бојана Мешковска Личева, Елена 
Томевска, Јулија Јанкуловска и Борис Шундовски. 
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 АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА   ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИА ГРУПА НА ПРЕДМЕТИ    2016-2017  ГОДИНА 

       Следење  

Задача Активност Временска 
рамка 

(месец) 

Носител Начин на 
спроведува
ње (ресурси) 

Инструм
енти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице 

 x 

 
Да се стекнат 
наставниците со 
нови сознанија и 
истите да ги 
применат во 
наставата 

 
Договор за 
реализирање на 
годишната програма 
за работа 

 
Септември 

 
 
 
 
Александра 
Стојчевска 

Наставниците 
на овој актив 

 
 
 
/ 

 
Подобрен 
квалитет на 
наставата 

 
 
 
 
Александра 
Стојчевска 

 

 

Споделување на 
икуства од 
реализацијата на 
новата наставна 
програма 
Кембриџ 

Отворен час по 
програмата на 
Кембриџ: 
 
 
Тема: Геометрија и 
решавање на 
проблеми 

 
н.с: Читање и 
внесување на 
координати во 
координатен систем 

Октомври 

 
 
 
 
Билјана 

Стојановска 

Стручна 
литература 

 
Подготвени 
материјали            
( работни 
листови, 
евидентни 
листови...) 
 
LCD проектор 

 
Учебник 

 

 
 
Чек 
листа 
проверка 
на 
знаењет
о  

 
Успешна 
имплемен-
тација на 
стекнатите 
знаења од 
реализиран
иот час во 
наставата 

 
 
 
 
Александра 
Стојчевска 

 

 

Запознавање со 
проблематиката 
на аутизмот во 
раната детска 
возраст 

Предавање на тема 
“Аутизам” 
 

Ноември 
Дефектолог  
м-р Розалија 
Давковска 

 

презентација 
  

 
 
 
/ 

Стекнување 
на основни 
знаења од 
полето на 
аутизмот 
(причини, 
дијагностик
а, третман) 

 
 
Александра 
Стојчевска 

 



Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2016-2017 година 

 

336 

 
Споделување на 
икуства од 
реализацијата на 
новата наставна 
програма 
Кембриџ 

Отворен час по 
програмата на 
Кембриџ: 
 
Тема: Обработка на 
податоци 

 
Декември 

 
 
 
 

Лиле 
Сарваноска 

 
Подготвени 
материјали            
( работни 
листови, 
евидентни 
листови...) 
 
Стручна 
литература 

 
Учебник 

 
LCD проектор 

 
 
Чек 
листа 
проверка 
на 
знаењет
о 

 
Успешна 
имплемен-
тација на 
стекнатите 
знаења од 
реализиран
иот час во 
наставата 

 
Александра 
Стојчевска 

 

 
Споделување на 
икуства од 
реализацијата на 
новата наставна 
програма 
Кембриџ 

Отворен час по 
програмата на 
Кембриџ: 
 
Тема: Растење 

Февруари 

 

 
 
 
 
Бојана 
М.Личева 

Стручна 
литература 

 
Подготвени 
материјали            
( работни 
листови, 
евидентни 
листови...) 
 
LCD проектор 

 
Учебник 

 

 
 
Листа со 
прашања 

 
 
Успешна 
имплемен-
тација на 
стекнатите 
знаења од 
реализиран
иот час во 
наставата 

 
Александра 
Стојчевска 
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Споделување на 
икуства од 
реализацијата на 
новата наставна 
програма 
Кембриџ 

Отворен час по 
програмата на 
Кембриџ: 
 
Тема: Мерење 

Март 
Јулија 

Јанкуловска 

Подготвени 
материјали            
( работни 
листови, 
евидентни 
листови...) 
Стручна 
литература 

Учебник 

LCD проектор 

 
 
Чек 
листа 
проверка 
на 
знаењет
о 

Успешна 
имплемен-
тација на 
стекнатите 
знаења од 
реализиран
иот час во 
наставата 

 
 
Александра 
Стојчевска 

 

 
Споделување на 
икуства од 
реализацијата на 
новата наставна 
програма 
Кембриџ 

Отворен час по 
програмата на 
Кембриџ: 

Тема: Хемиски 
реакциии 

н.с:Изработка и 
тестирање на 
индикатори  

Март 
 
Елена 
Томевска 

Стручна 
литература 

Примероци 
на супстанци 

Лабораториск
и прибор 

Функционалн
и листови 

Чек 
листа за 
изведбен
а 
активнос
т 

Успешна 
имплемен-
тација на 
стекнатите 
знаења од 
реализиран
иот час во 
наставата 

 
 
 
 
 
 
Александра 
Стојчевска 

 

Споделување на 
икуства од 
реализацијата на 
новата наставна 
програма 
Кембриџ 

Отворен час по 
програмата на 
Кембриџ: 
 
Тема Геометрија и 
решавање проблеми 
Пресликување на 
многуаголник со осна 
симетрија, 
транслација и ротација 
за 90° околку едно 
негово теме 

 
Април 

 
Александра 
Стојчевска 

Стручна 
литература 

Подготвени 
материјали            
( работни 
листови, 
евидентни 
листови...) 
компјутер 
Учебник 

 
 
Чек 
листа 
проверка 
на 
знаењет
о 

Успешна 
имплемен-
тација на 
стекнатите 
знаења од 
реализиран
иот час во 
наставата 

 
Александра 
Стојчевска 
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Да се разменат  
искуства од 
примената на 
различни методи 
и форми на 
работа  во 
наставата 

 

Отворен час: 
 
Формули во програма 
за табеларен 
пресметувач 

Mај 
Марина 
Пејковска 

Програма за 
табеларно 
пресметувањ
е 

LCD проектор 

 
 
 
Чек 
листа 
проверка 
на 
знаењет
о 

 
Успешна 
имплемен-
тација на 
стекнатите 
знаења од 
реализиран
иот час во 
наставата 

Александра 
Стојчевска 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Членови на активот:  Александра Стојчевска – координатор, Лиле Сарваноска, Билјана Стојановска, Марина Пејковска,  Бранко 
Атанасоски , Бојана Мешковска Личева, , Елена Томевска, Јулија Јанкуловска и Борис Шундовски. 
 

План за евалуација на акциониот план 

Критериум за успех  
- Успешна имплементација на стекнатите знаења од реализираните предавања, работилници, презентации  и  отворени часови 
во наставата од страна на сите  членови на активот 
Инструменти  
- Анкета 
Индикатор за успешност  
- успешна реализација и имплементирање на стекнатите знаења од средбите на стручниот актив ( анкета спроведена помеѓу 
членовите на стручниот актив) 
Одговорен за следење: Александра Стојчевска – координатор, Лиле Сарваноска, Билјана Стојановска, Марина Пејковска,  
Бранко Атанасоски , Бојана Мешковска Личева, , Елена Томевска, Јулија Јанкуловска и Борис Шундовски. 
Повратна информација  
- Информација и насоки како и размена на искуства помеѓу наставниците и членовите од активот за стекнатите знаења. 
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Тим: Јулија Јанкуловска –одговорен наставник, Светлана Пешовска (I-одд), Билјана Павличевиќ (II -одд), Јованка Грујовска (III-
одд),  Гордана Павлова (IV-одд), Наташа Јосимовска (V-одд), Весна Трајковска (VI-одд), Билјана Стојановска (VII-одд), Елена 
Томевска (VIII-одд), Марија Наневска ( IX- одд). 
 

 АКЦИСКИ ПЛАН НА ТИМ ЗА “ УВИД ВО ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА “ 
(евидентни листови, дневник , е-дневник , главни книги)    2016-2017 

 

       Следење  

Задача Активност 
Временска 

рамка 
(месец) 

Носител 

Начин на 
спроведува

ње 
(ресурси) 

Инструменти 
Очекувани 
резултати 

Одговор
но лице x 

Потр
ебен 
буџе

т 

- Да се изврши 
увид во 

дневник и е-
дневник и да 
се подготви 
извештај од 

увидот 

 -Увид и 
извешатај од 
увид во дневник и 
е-дневник 

Од 
Септември 

2016- до 
Јуни 2017 

(секој  2-ри 
во месецот) 

Тим 

-дневници 
-е-дневник 
-извештај 
 

- формулар за 
увид во 

дневници и е-
дневник  

- Навремено 
извршување 
на задачите 

Тим 
 

x  

-Да се изврши 
увид во 

евидентни 
листови и да 
се подготви 
извештај од 

увидот 

-увид и извештај 
од евидентни 

листови  

Учебна 
2016-2017  

(три дена по 
завршување 

на 
родителскит

е средби) 

Тим 
-евидентни 
листови  

-формулар за 
увид во 

евидентни 
листови 

Квалитетно 
пополнет 

евидентен 
лист и 

навремено 
извршена 

задача 

Тим x  

-Да се изврши 
увид во главна 
книга и да се 

изготви 
извештај 

-увид и извештај 
од увидот во 
главна книга  

Септември 
2016 и  

Јуни - 2017 
Тим 

-главна 
книга 

-дневници 
-

свидетелств
а 

/ 

Навремено и 
точно 

пополнета 
главна книга 

Сите 
одделен

ски 
раководи

тели 
И- 

комисија 
за увид 

x  

ПРИЛОГ 40  

40 
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7. План за евалуација на акциските планови  

 
- Критериум за успех; 
- Подобрување на водењето на педагошката евиденција и документација. 
- Инструменти: 
- Формулар од увид во дневници, е-дневник, евидентни листови, извештаи од увид во дневник, е-дневник, главна книга, 
евидентни листови 
- Индикатор за успешност: 
- Извештаи и формулари од извршените увиди во дневник , е-дневник, евидентни листови , главна книга. 
 
-Одговорен за следење:  
Јулија Јанкуловска –одговорен наставник, Светлана Пешовска (I-одд), Билјана Павличевиќ (II -одд), Јованка Грујовска (III-одд),  
Гордана Павлова (IV-одд), Наташа Јосимовска (V-одд), Весна Трајковска (VI-одд), Билјана Стојановска (VII-одд), Елена Томевска 
(VIII-одд), Марија Наневска ( IX- одд). 
 
Повратна информација:  
- Информација и насоки на наставниот кадар од спроведените увиди во педагошката евиденција и документација од страна 
членовите на тимот. 
 
ПРОЦЕДУРА 
 
Задачата на секој одговорен наставник е да постапи по 
следните точки: 
 
1. Да изврши увид во евидентните листови на одделенијата 
за кои е назначен одредениот наставник, на крајот на првото 
тромесечие, на крајот на I -полугодие и на крајот на II - 
тромесечие. Потребна е проверка дали точно се внесени 
податоците на учениците (име презиме, бр. на главна книга, 
одделение), но исто така и проверка дали има потпис од 
директор, печат од училиште, дали има внесено успех 
(постигнувања на ученикот) за наведениот период, дали има 
внесено оправдани и неоправдани изостаноци, и дали 
родителот е запознаен со успехот (т.е дали евидентниот 

лист е потпишан од родител).  Сите тие податоци се 
внесуваат во веќе изготвен формулар за истата потреба. 
Евидентните листови се прегледуваат 3 дена по извршената 
родителска средба, на која родителите се извесуваат за 
успехот на учениците. Притоа одговорниот наставник во 
најкраток можен рок треба да поднесе извештај од 
извршениот увид. 
 
2. Пишаните дневници и Е – дневник се прегледуваат на 
секој 2-ри во месецот. (Пример: на 2-ри Март се 
прегледуваат дневниците дали биле уредно пополнети за 
изминатиот месец т.е за Февруари). Класните раководители 
и останатите наставници кои предаваат во одделенијата 
потребно е податоците да ги внесуваат навремено. 
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Одговорниот наставник дневниците ги прегледува според 
претходно изготвен формулар. Податоците за извршениот 
увид се внесуваат во посебен формулар за секое одделение, 
по месеци. Одговорниот наставник е должен по извршениот 
увид во пишаниот и електронскиот дневник да даде посебен 
извештај за двата вида на дневници, веднаш по направениот 
увид т.е на секој 2-ри во месецот. 
 
3. Главната книга  
- Одделенските наставници од прво одделение потребно е 
податоците во главната книга да ги внесат најдоцна до 20 – 
септември. Потоа одговорниот наставник од овој тим за прво 
одделение , потребно е да даде извештај дали уредно и 
точно се внесени податоците за учениците.  
- Останатите одговорни наставници од II – IX одделение 
треба да извршат увид во главните книги дали има потписи 
кај секој ученик за подигнато свидетелство. За истото се 
поднесува извештај најдоцна до 20 – Септември 2016 год. 
- Главните книги се прегледуваат и во Јуни од посебни 
комисии , каде се врши проверка на оценките и податоците 
од дневник и споредба со свидетелствата и главната книга. 
По извршениот увид и проверка на сите податоци се дава 
извештај за сработеното. 
 
Комисија за прегледување на главни книги:  
I , II , III одд          Билјана Стојановска,  Весна Трајковска и 
Марија Наневска  
IV , V , VI одд       Светлана Пешовска, Јованка Грујовска и  
Елена Томевска 
VII , VIII , IX одд   Билјана Павличевиќ, Наташа Јосимовска и 
Гордана Павлова
 
 
 
 

ПРИЛОГ  41 

 



Годишна програма за работа на училиштето во учебната 2016-2017 година 

 

317 

 

ИНФОРМИРАЊЕ НА ПОШИРОКАТА ЗАЕДНИЦА   
Учебна година ________ 

 
План за информирање на пошироката заедница: 

 
 
 

 
Медиумска покриеност: 

Медиум Број на испратени 
соопштенија 

Број на објави Број на гостувања Присутни медиуми по 
број на настани 

Радио     

Телевизија     

Електронски медиуми     

Печатени медиуми     

Интерно гласило     

Веб-страница     

Информатор на општината     

 
Соопштение до медиумите 1. 

 

 
Соопштение до медиумите 2. 

 

 
Соопштение до медиумите 3. 

 

 
Соопштение до медиумите 4. 

 

 
 

  
ПРИЛОГ  42 
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ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ 
 

 
Задачи : Креирање политика за професионален развој на наставниците, идентификување на нивните потреби за 

професионален развој, подобрување на примената на стекнатите знаења од обуките во наставата, дополнување на 

процедурата за следење на планирањата на наставниците, да се изврши увид во навремено доставување и нивно следење на 

годишните, тематските и дневните планирања, да се споделат искуства при работата со учениците од VI одд. меѓу наставниците 

од I и од VI одд., да се пружи поддршка на наставниците во примена на ученичкото досие. 

Активности : Изготвување на програма и акционен план, спроведување на анкета, реализација на обуки (дисеминација ), 

разгледување на јаките и слабите страни при примена на елементите содржани во процедурата за следење на планирањата на 

наставниците и превземање на акција за подобрување на слабите страни, увид во навремено доставување и нивно следење на 

годишните, тематските и дневните планирања, споделување на искуства при работата со учениците од VI одд. меѓу 

наставниците од I и од VI одд., поддршка на наставниците во примена на ученичкото досие. 

Реализатор : на програмата е тимот за професионален развој на наставниците во училиштето, составен од стручни 

соработници, наставници од одделенска и предметна настава, а координатор е педагогот на училиштето. 

Очекувани резултати - ефекти од реализацијата на оваа програма се : Професионален развој на наставниците согласно 

нивните потреби и интереси, примена на знаењата од обуките во наставата, изготвена процедура која подразбира квалитетно 

следење на планирањата, навремено доставени годишни, тематски и дневни планирања, квалитетно пополнето ученичко досие. 

 АКЦИОНЕН ПЛАН  ЗА  ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ 2016/2017 год.  

       Следење  

Задача Активност 
Временска 

рамка 
(месец) 

Носите
л 

Начин на 
спроведување 

(ресурси) 

Инструме
нти 

Очекувани 
резултати 

Одгово
рно 

лице 
 

x 

Пот
ребе

н 
буџе

т 

ПРИЛОГ  43 
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1. Креирање 

политика за 

професионален 

развој на 

наставниците 

Изготвување на 

програма и акционен 

план 

Август Тим 

Насоки за 

изготвување на 

годишната 

програма за 

работа на 

училиштето 

/ 

Професиона

лен развој 

на 

наставницит

е 

Тим х  

2. Да се 
идентификуваат 
потребите на 
наставниците 
од обуки и 
наставни 
средства и 
материјали за 
професионален 
развој 

 

 

 

Спроведување на 
анкета 

 

 

 

Септември 

Пљачко
вска 

Габриел
а 

одделе
нски и 

предмет
ен 

наставн
ик 

 

 

 

Анкетирање на 

наставниците 

 

 

 

Анкета 

Професиона
лен развој 
на 
наставницит
е согласно 
нивните 
потреби 

 

 

 

Тим 

 

 

 

х 

 

3. Процедура за 

следење на 

примената на 

стекнатите 

знаења на 

наставниот 

кадар од обуки 

и дисеминација 

Реализација на 

процедурата 

Во текот на 

учебната 

година 

Пљачко
вска 

Габриел

а 

Извештаи од 

посетени обуки 
/ 

Подобрена 

примена на 

стекнатите 

знаења од 

обуки 

Тим х  
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4. Да се 
разгледа и 
дополни 
процедурата за 
следење на 
планирањата на 
наставниците 

Разгледување на 
јаките и слабите 
страни при примена 
на елементите 
содржани во 
процедурата за 
следење 
планирањата на 
наставницит и 
превземање акција 
за подобрување на 
слабите страни 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

Тим 

Процедура 
изготвена 2014 
год. 

Полугодишен и 

годишен извештај 

од увидите во 

планирањето на 

наставниците 

2016/17 год 

Формулар 
со 
изготвена 
процедура  
следење 
на 
планирањ
ата на 
наставниц
ите 

Изготвена 
процедура 
која 
подразбира 
квалитетно 
следење на 
планирањат
а на 
наставницит
е 

 

 

 

 

Тим 

 

х  

5. Да се изврши 
увид во 

навремено 
доставување на 
годишните/тема

тските 
планирања 

Увид во навремено 
доставување на 

годишните/тематскит
е планирања 

Септември/
Јуни 

Стручни 
соработ

ници 

Изготвени 

годишни/тематцкит

е планирања во 

тврда и 

електронска 

форма 

- Компјутер 

Формулар 
за 

следење 
на 

навремен
о 

доставува
ње на 

годишните
/тематскит

е 
планирањ

а 

Навремено 
доставени 

годишни/тем
атски 

планирања 

Тим x  
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6. 
Информирање 

на одд.раков. за 
здравствената 

состојба на 
ученикот на 
почетокот од 

учебната 
година 

Давање на изјава од 
родители за 
здравствената 
состојба на ученикот 
во прво одд.на 
почетокот на 
учебната година 

Септември  
родител

и изјава за родители 
ученичко 

досие  

Соодветен 
пристап кон 
ученикот 
според 
неговите 
индивидуалн
и потреби 

Тим x  

7. Да се 
споделат 

искуствата од 
работата со 

учениците меѓу 
наставниците 

од I  и од VI одд 

размена на искуства 
од работата со 
учениците меѓу 

наставниците од I  и 
од VI одд 

Октомври и 
по потреба 
во текот на 
учебната 
година  

Розалиј
а 

Бошков
ски 

Групни средби 

Евиденте
н лист за 
следење 

 

Соодветен 
одговор на 
потребите 

на 
учениците 

Тим x 

 

8. Да се изврши 
увид во 

навремено 
доставување на 

дневни 
планирања 

Увид во навремено 

доставување на 

дневните планирања 

 

06 -10 во 
тековниот 

месец 

 

Стручни 

соработ

ници 

Изготвени дневни 

планирања во 

тврда / 

електронска 

форма 

-Компјутер 

-mail: 

dkpodgotovki@yaho

o.com 

Формулар 

за 

следење 

на 

навремен

о 

доставува

ње на 

дневни 

планирањ

а 

Навремено 

доставени 

дневни 

планирања 

Тим x  
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9. Да се следи 
реализацијата 

на планирањата 
на 

наставниците 

Следење на 

реализацијата 

 

Во текот на 
целата 
учебна 
година 

Директо

р, 

Стручни 

соработ

ници, 

Одговор

ни 

наставн

ици  

Изготвени 

годишно, тематско-

процесно за 

предметна настава 

и тематско-

интегрирано 

планирање, 

дневни планирања 

во тврда и 

електронска 

форма 

Компјутер 

Формулар 

за седење 

на 

реализаци

ја на 

планирањ

ата 

Изготвени 

планирања 

според 

процедурата 

за следење 

на 

планирањат

а на 

наставницит

е 

Тим 

 
x  

 

10. Да се 
изготви 

извештај од 
увидите во 

планирањата на 
наставниците 

Изготвување 

извештај од увидите 

во планирањата на 

наставниците 

Јануари  

Јуни  

Стручни 

соработ

ници 

Пополнети 

инструменти од 

извршените увиди 

Формулар

и за 

следењет

о во 

планирањ

ата 

Квалитетно 

планирање 

на 

наставницит

е 

Стручн

и 

соработ

ници 

x  

 

 

Тим: Габриела Пљачковска - координатор, Виолета Стоилевска, Тања Метикош, Лиле Сарваноска, Стојановска Билјана, 

Вана Мињенко, Розалија Бошковски, Славица Алексиќ 
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 АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА  ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ     -   2016-2017 год.  

       Следење  

Задача Активност Временска рамка 
(месец) 

Носител Начин на 
спроведув

ање 
(ресурси) 

Инструме
нти 

Очекувани 
резултати 

Одговор
но лице x 

Пот
реб
ен 
буџ
ет 

Хигиена 
во 

училиште
то 

Увид во 
состојбата на 
хигиената во 

училиштето, на 
почетокот од 

учебната  
година 

 
Септември 

 
Тим 

 
- Технички 
персонал 

 
Писмен 
извештај 

 
Подобри 

хигиенско – 
здравствени 

услови за престој 
на учениците во 

училишната 
зграда 

 
Тим 

 
 
 

  

 
Системат

ски 
прегледи 

 
Стоматолошки 

систематски 
прегледи на I, II, 

III, IV, V  и VI одд., 
реализирани 

пред почетокот на 
наставата во 
придружба на 
одделенскиот 
раководител 

 
- 09 / 10. 2016  – 

VI одд. 
- 10 / 11. 2016  – V 

одд. 
- 11 / 12. 2016 – IV 

одд. 
- 02 / 03. 2017 – III 

одд. 
- 03 / 04. 2017 – II 

одд. 
- 04 / 05. 2017 – I 

одд. 

 
-Здравствен 

дом „M.A. 
Ченто“; 

- ОOУ „Дане 
Крапчев“. 

 
- Ученици; 

- 
Родители; 

- Одд. 
раководит

ели; 
- 

Здравстве
н тим од 

здравстве
ната 

установа. 

X -Редовна 
здравствена 
контрола и 

подобрување на 
здравствената 

состојба на 
забите; 

- Едукација за 
индивидуална 

грижа на 
хигиената на 

устата; 
- Превенција на 

болестите на уста 
и заби. 

Здравст
вен дом 

„М.А. 
Ченто“ 

 
 

  

 
Систематски 

преглед во I, III, V 
и VII одд. 

 
- 10. 2016 – I одд. 
- 12. 2016– III одд. 

- 02. 2017 – V 
одд. 

- 05. 2017 – VII 

 
-Здравствен 

дом „M.A. 
Ченто“; 

- ОOУ „Дане 
Крапчев“. 

 
- Ученици; 

- 
Родители; 

- Одд. 
раководит

X  
- Увид во 

здравствената 
состојба на 
учениците; 

- Упатување на 

Здравст
вен дом 

„М.А. 
Ченто“ 
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одд. ели; 
- 

Здравстве
н тим од 

здравстве
ната 

установа. 

понатамошни 
следења, ако се 
детектирал некој 

здравствен 
проблем 

 
Вакцинир

ање 

 
Спроведување на 

имунизација на 
учениците од I, II 

и VIII одд. 

 
- 09.2016 – VIII 

одд. 
- 10.2016 – I одд. 
- 11.2016 – II одд. 
- 03 / 04.2017 – II 

одд. 

- 
Здравствен 
дом „M.A. 
Ченто“; 

- ОOУ „Дане 
Крапчев“. 

- Ученици; 
- 

Родители; 
- Одд. 

раководит
ели; 

- 
Здравстве
н тим од 

здравстве
ната 

установа. 

X  
- Опфат на сите 

ученици од 
наведените 
одделенија 

Здравст
вен дом 

„М.А. 
Ченто“ 

 
 
 

 

  

 
Едукација 
за здрава 

храна 

 
Предавања од 

областа на 
здравите животни 

навики / 
одбележување на 

позначајните 
денови за борба 
против болести 

 
- „Меѓународен 

ден на храната“ ; 
„Борба против 

туберкулозата“; 
„Ден на срцето“; 

„Инфективни 
болести – сида, 
жолтица и грип“; 

„Болести на 
завист – дрога, 

пушење и 
алкохол“; „Здрава 

исхрана во 
текот на 
зимата“;  

- 09.2016 – 

 
- Ученици; 

- Предметен 
наставник по 

биологија; 
- Подмладок 

на Црвен 
крст; 

 
- 

Материјал
и од МОН; 
- Стручна 
литератур

а; 
- 

Интернет; 
- 

Енциклопе
дии. 

 
Писмен 
извештај 

 
- Едукација на 
учениците за 

здрави животни 
навики; 

- Подигање на 
свеста за здрав 
начин на живот; 
- Осознавање на 

потребатаза 
заштита од 

заразни болести. 

 
Предмет

ен 
наставн

ик по 
биологиј

а 
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05.2017 

 
Изработка на 

паноа изложени 
во училишниот 

хол 

 
- 09.2016 – 

05.2017 
 
 
 

 
- Ученици; 

- Предметен 
наставник по 

биологија; 
- Подмладок 

на Црвен 
крст. 

 
- 

Материјал
и од МОН; 
- Стручна 
литератур

а; 
- 

Интернет; 
- 

Енциклопе
дии 

 
Писмен 
извештај 

- Едукација на 
учениците за 

здрави животни 
навики; 

- Подигање на 
свеста за здрав 
начин на живот. 

Предмет
ен 

наставн
ик по 

биологиј
а 
 

  

 
Активности од 

кампањата 
,Здрава храна за 

детство без 
мана,, (продажба 

на овошје и 
природни сокови) 

 
- 10.2016 – 

05.2017 

 
Одд. 

раководител
и 
 
 

 
- Ученици; 

- 
Родители. 

 
Писмен 
извештај 

- Едукација на 
учениците за 

здрава исхрана; 
- Подигање на 

свеста на 
учениците за 
значењето на 

здравата храна; 
- Развивање 

свест за 
значењето на 
исхраната во 
функција на 
здравјето; 
Развивање 
навики за 
правилна 
исхрана 

Одд. 
раковод
ители 
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Грижа за 
здравјето 

на 
вработен

ите на 
училиште

то 

Спроведување на 
систематски и 

санитарни 
прегледи  

 
- 10.2016 
- 05.2017 

 
Здравствени 

домови, 
ОOУ „Дане 
Крапчев“ 

 
- 
наставниц
и, 
- стручна 
служба, 
- технички 
персонал 
 

X  
Утврдување на 
здравствената 

состојба на 
вработените во 

училиштето 

 
Здравст
вени 
домови  

  

 

План за евалуација на акциските планови  

 Критериум за успех  е редовноста, навременоста и ангажираноста во спроведувањето од страна на здравствените 
работници, вработените во училиштето и учениците во активностите за грижата за здравјето 

 Инструменти се списоците за редовност во спроведување на кампањата за здрава храна, извештаите од спроведените 
систематски прегледи и вакцини  

 Индикатор за успешност  се спроведените систематски, стоматолошки прегледи и вакцини, одржаните акции за здрава 
храна 

 Одговорен за следење: членовите на тимот за грижа за здравјето 

 Повратна информација:    Информација и насоки за наставниот кадар и учениците од спроведените акции и прегледи 
кои се опишани во извештаите  со цел подобрување на здравјето на учениците и вработените во училиштето                                                                                                           

 

                 Тим: Наташа Ј.Георгиева - координатор, Јулија Јанкуловска. 
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Пример - линкови кои ќе се користат во текот на наставата на часовите со примена на ИКТ во учебната 2016/17 год. 

I одделение 

предмет линк 

Македонски јазик http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/5_6sorting_u%20sing_mate.shtml 
https://www.youtube.com/watch?v=wVI8SS_zt5w 
https://www.youtube.com/watch?v=COxwg2cbQ3s 
https://www.youtube.com/watch?v=5hfcuRh6NX4 
https://www.youtube.com/watch?v=u6p9bbEzTCQ 

Математика https://www.youtube.com/watch?v=3t54XBsMS8M 
http://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/gingerbread-man-game 
http://www.ictgames.com/Y1shape.html  
http://www.taw.org.uk/lic/itp/difference.html 
http://www.coppschool.lancsngfl.ac.uk/Classwork/C  
http://www.primaryresources.co.uk/online/pattern.swf  
http://www.ictgames.com/bridgedoubles.html 
http://www.ictgames.com/bridgedoubles.html  
http://www.ictgames.com/100huntplus10.html  
http://www.eduplace.com/cgi-  
http://www.eduplace.com/cgi-
bin/schtemplate.cgi?template=/kids/mw/manip/mn_popup.thtml&filename=nmbl_prim&title=Number%20Line&gra
de=1 
http://www.abc.net.au/countusin/games/games 
http://www.abc.net.au/countusin/games/games 
http://www.iboard.co.uk/iwb/Interactive-Grapher-Pets-2705 
https://www.youtube.com/watch?v=j7-MvK-DRzs 
http://www.iboard.co.uk/iwb/Interactive-Grapher-Pets-2705 
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/SumSense/sumadd.html 
http://www.arcademicskillbuilders.com/games/jetski/jetski.html  

Природни науки http://youtu.be/QkHQ0CYwjaI 
http://www.bbc.co.uk/schools/s cienceclips/ages/5_6/sorting_u sing_mate.shtml 
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/teachersresources/ages5_6/tr_sorting_using_mate_lp.shtml 

ПРИЛОГ 45 

 

http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/5_6sorting_u%20sing_mate.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=wVI8SS_zt5w
https://www.youtube.com/watch?v=COxwg2cbQ3s
https://www.youtube.com/watch?v=5hfcuRh6NX4
https://www.youtube.com/watch?v=u6p9bbEzTCQ
https://www.youtube.com/watch?v=3t54XBsMS8M
http://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/gingerbread-man-game
http://www.ictgames.com/Y1shape.html
http://www.taw.org.uk/lic/itp/difference.html
http://www.coppschool.lancsngfl.ac.uk/Classwork/C
http://www.ictgames.com/bridgedoubles.html
http://www.eduplace.com/cgi-bin/schtemplate.cgi?template=/kids/mw/manip/mn_popup.thtml&filename=nmbl_prim&title=Number%20Line&grade=1
http://www.eduplace.com/cgi-bin/schtemplate.cgi?template=/kids/mw/manip/mn_popup.thtml&filename=nmbl_prim&title=Number%20Line&grade=1
http://www.eduplace.com/cgi-bin/schtemplate.cgi?template=/kids/mw/manip/mn_popup.thtml&filename=nmbl_prim&title=Number%20Line&grade=1
http://www.abc.net.au/countusin/games/games
http://www.abc.net.au/countusin/games/games
http://www.iboard.co.uk/iwb/Interactive-Grapher-Pets-2705
http://www.iboard.co.uk/iwb/Interactive-Grapher-Pets-2705
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/SumSense/sumadd.html
http://youtu.be/QkHQ0CYwjaI
http://www.bbc.co.uk/schools/s%20cienceclips/ages/5_6/sorting_u%20sing_mate.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/teachersresources/ages5_6/tr_sorting_using_mate_lp.shtml
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www.youtube.com/embed/fT_3 tAbsv2A  
https://www.youtube.com/watch?v=j7-MvK-DRzs 
www.scibermonkey.org  
http://tinyurl.com/lafekj  
www.mrsjonesroom.com/themes/plants.html 
www.youtube.com 

Музичко образование http://youtu.be/QkHQ0CYwjaI 
http://www.you tube 
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/teachersresources/ages5_6/tr_sorting_using_mate_lp.shtml 
www.youtube.com/embed/fT_3 tAbsv2A 
https://www.youtube.com/watch?v=j7-MvK-DRzs 
www.scibermonkey.org  
http://tinyurl.com/lafekj  

Општество https://www.youtube.com/embed/fT3tAbsv2A 
https://www.youtube.com/watch?v=j7-MvK-DRzs 
www.scibermonkey.org  
http://tinyurl.com/lafekj  
https://www.youtube.com/watch?v=ETv9Jlkj1IE 

II одделение 

предмет линк 

Македонски јазик https://www.youtube.com/watch?v=Y2JlppPiNT0 
https://www.youtube.com/watch?v=SF-F8HIjSMI 
https://www.youtube.com/watch?v=Rkhjk1tse-0 
https://www.youtube.com/watch?v=h0VamwMB9UM 
https://www.youtube.com/watch?v=xaaLNoY3Z20 
https://www.youtube.com/watch?v=z6hDLYwNT34 

Математика http://www.toytheater.com/secret-number.php 
hthttp://www.mathsisfun.com/numbers/subtraction.html 
tp://www.ixl.com/math/grade-1/complete-the-addition-sentence 
http://www.fun4thebrain.com/murb/murb.html 
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/mathman/mathman_subtraction10.htm 
http://www.ictgames.com/fairyfog5s_v2.html 
http://www.softschools.com/counting/games/counting_up_to_100/ 

Општество http://www.time.mk/c/1e0563f086/prava-na-decata-niz-ilustracii.html 
https://www.youtube.com/watch?v=dIB8h1ryFiQ 

http://www.youtube.com/embed/fT_3tAbsv2A
http://www.youtube.com/embed/fT_3tAbsv2A
http://www.mrsjonesroom.com/themes/plants.html
http://youtu.be/QkHQ0CYwjaI
http://www.you/
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/teachersresources/ages5_6/tr_sorting_using_mate_lp.shtml
http://www.youtube.com/embed/fT_3tAbsv2A
http://www.youtube.com/embed/fT_3tAbsv2A
https://www.youtube.com/embed/fT3tAbsv2A
https://www.youtube.com/watch?v=j7-MvK-DRzs
https://www.youtube.com/watch?v=Y2JlppPiNT0
https://www.youtube.com/watch?v=SF-F8HIjSMI
https://www.youtube.com/watch?v=Rkhjk1tse-0
https://www.youtube.com/watch?v=h0VamwMB9UM
https://www.youtube.com/watch?v=xaaLNoY3Z20
https://www.youtube.com/watch?v=z6hDLYwNT34
http://www.toytheater.com/secret-number.php
http://www.ixl.com/math/grade-1/complete-the-addition-sentence
http://www.ixl.com/math/grade-1/complete-the-addition-sentence
http://www.ixl.com/math/grade-1/complete-the-addition-sentence
http://www.fun4thebrain.com/murb/murb.html
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/mathman/mathman_subtraction10.htm
http://www.ictgames.com/fairyfog5s_v2.html
http://www.softschools.com/counting/games/counting_up_to_100/
http://www.time.mk/c/1e0563f086/prava-na-decata-niz-ilustracii.html
https://www.youtube.com/watch?v=dIB8h1ryFiQ
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https://izvorcemk.wordpress.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-
%D0%BE%D0%B4%D0%B4/%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%
BE/ 
https://www.youtube.com/watch?v=sU6sFOnMd38 
http://www.dv-lojtrica.hr/index.php/galerija/102-album-eko-patrola 

Ликовно обр. 
 

http://faktor.mk/tag/spektar-na-boi/ 
http://likovni-boi.tripod.com/spektar.htm 
https://animacija-vo-obrazovanieto.wikispaces.com/%D0%91%D0%BE%D1%98%D0%B0 
https://www.youtube.com/watch?v=6DlR7pqZLH4 
http://en.origami-club.com/ 

 
Музичко обр. 

https://www.youtube.com/watch?v=EkHF_mI_ezg 
https://www.youtube.com/watch?v=XoGxjEZ41_4 
https://www.youtube.com/watch?v=pmw9GU_5GOc 
https://www.youtube.com/watch?v=tk_KQ5qYKaU 
https://www.youtube.com/watch?v=9vpA5-TTpCQ 

Физичко и здр. обр. https://www.youtube.com/watch?v=0ipIN-6GrCc 
https://www.youtube.com/watch?v=gS_IKgu6dTk 
https://www.youtube.com/watch?v=XfNl2COKqEw 

Природни науки http://www.eon-uk.com/EnergyExperience/100.htm 
http://www.eon-uk.com/EnergyExperience/134.htm 
http://www.eon-uk.com/EnergyExperience/135.htm  
http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/science/electricity/play/ 
http://www.eon-uk.com/EnergyExperience/136.htm 
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/6_7/electricity.shtml  
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/magnets_springs.shtml 
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/teeth_eating.shtml 

III одделение 

предмет линк 

Македонски јазик https://bs.wikipedia.org/wiki/Makedonska_azbuka; 
s://www.youtube.com/watch?v=AKeE5mAdK-g 
/www.youtube.com/watch?v=BeZz38-XctA 
/www.youtube.com/watch?v=BeZz38-XctA 
http://oer.mk/2012/06/digitalen-recnik-na-makedonskiot-jazik 

Математика http://www.primaryresources.co.uk/online/numbersquare.swf. 
http://v7.k12.com/sample_lessons/activities/images/swfs/building_expressions_final.swf 

https://izvorcemk.wordpress.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D0%B4/%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
https://izvorcemk.wordpress.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D0%B4/%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
https://izvorcemk.wordpress.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D0%B4/%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
https://www.youtube.com/watch?v=sU6sFOnMd38
http://www.dv-lojtrica.hr/index.php/galerija/102-album-eko-patrola
http://faktor.mk/tag/spektar-na-boi/
http://likovni-boi.tripod.com/spektar.htm
https://animacija-vo-obrazovanieto.wikispaces.com/%D0%91%D0%BE%D1%98%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=6DlR7pqZLH4
http://en.origami-club.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EkHF_mI_ezg
https://www.youtube.com/watch?v=XoGxjEZ41_4
https://www.youtube.com/watch?v=pmw9GU_5GOc
https://www.youtube.com/watch?v=tk_KQ5qYKaU
https://www.youtube.com/watch?v=9vpA5-TTpCQ
https://www.youtube.com/watch?v=0ipIN-6GrCc
https://www.youtube.com/watch?v=gS_IKgu6dTk
https://www.youtube.com/watch?v=XfNl2COKqEw
http://www.eon-uk.com/EnergyExperience/100.htm
http://www.eon-uk.com/EnergyExperience/134.htm
http://www.eon-uk.com/EnergyExperience/135.htm
http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/science/electricity/play/
http://www.eon-uk.com/EnergyExperience/136.htm
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/6_7/electricity.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/magnets_springs.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/teeth_eating.shtml
https://bs.wikipedia.org/wiki/Makedonska_azbuka
http://www.primaryresources.co.uk/online/numbersquare.swf
http://v7.k12.com/sample_lessons/activities/images/swfs/building_expressions_final.swf
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http://www.teacherled.com/resources/vennmultiples/vennmultiple.swf 
http://www.eduplace.com/kids/mw/swfs/robopacker_grade3.html 
http://www.taw.org.uk/lic/itp/meas_scales.html 
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=carrollv7 

Општество http://www.childrensembassy.org.mk/konvencija-za-pravata-na-decata.nspx 
www.youtube.com/watch?v=lbkUo969jOM 
https://prezi.com/xmut_rz0bmia/presentation/ 
http://www.zmurh.hr/2012/04/05/o-makedonskoj-tradiciji/?lang=mk 

Природни науки 
 
 
 
 
 
 
Ликовно обр. 
 
 
Музичко обр. 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/7946 780.stm  
www.youtube.com/watch?v=m Mcmbk1BKLM  
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/magnets_springs.shtml 
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/plantsgrow.html 
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/plantsgrow.html 
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/friction.html 
www.youtube.com/watch?v=lcLMcU72rVw 
vimeo.com/60069083 
www.youtube.com/watch?v=VhRAIvPVl9s 
www.youtube.com/watch?v=172FMnkTA3U 
www.youtube.com/watch?v=oKEVcuQd8Yw 
www.youtube.com/watch?v=ONysCVD4kfM 
https://www.youtube.com/watch?v=g5Puz_6jyj8 
/www.youtube.com/watch?v=06XXo-eiYm8 

IV одделение 

предмет линк 

Македонски јазик http://izvorcemk.wordpress.com/ 
http://www.makedonski.info/ 
http://www.childrenslibrary.org/icdl/SimpleSearchCategory?ilang=English 
http://umd.gov.mk/wp-content/uploads/2013/10/Prirachnik-za-jazichna-pismenost.pdf 
http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka 

Математика http://www.primaryresources.co.u k/online/numberboard2.swf 
http://www.starrmatica.com/standalone/starrMaticaComparingN umbersCometoOrder.swf 
http://mathsframe.co.uk/en/res ources/resource/31/multiply_and_ divide_by_10_100_and_1000_2_ 
http://www.topmarks.co.uk/Flash. aspx?f=Temperaturev2 
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/SplatSquares/splatsq100.html 
http://www.kidsmathgamesonli ne.com/numbers/fractions.html . 

http://www.teacherled.com/resources/vennmultiples/vennmultiple.swf
http://www.eduplace.com/kids/mw/swfs/robopacker_grade3.html
http://www.taw.org.uk/lic/itp/meas_scales.html
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=carrollv7
http://www.childrensembassy.org.mk/konvencija-za-pravata-na-decata.nspx
https://prezi.com/xmut_rz0bmia/presentation/
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/magnets_springs.shtml
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/plantsgrow.html
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/plantsgrow.html
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/friction.html
http://www.youtube.com/watch?v=lcLMcU72rVw
http://www.youtube.com/watch?v=VhRAIvPVl9s
http://www.youtube.com/watch?v=172FMnkTA3U
http://www.youtube.com/watch?v=oKEVcuQd8Yw
http://www.youtube.com/watch?v=ONysCVD4kfM
https://www.youtube.com/watch?v=g5Puz_6jyj8
http://izvorcemk.wordpress.com/
http://www.makedonski.info/
http://www.childrenslibrary.org/icdl/SimpleSearchCategory?ilang=English
http://umd.gov.mk/wp-content/uploads/2013/10/Prirachnik-za-jazichna-pismenost.pdf
http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka
http://www.primaryresources.co.u/
http://www.starrmatica.com/standalone/starrMaticaComparingN%20umbersCometoOrder.swf
http://www.topmarks.co.uk/Flash
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/SplatSquares/splatsq100.html
http://www.kidsmathgamesonli/
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http://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/113/add_and_subtract_on_a_number_line# 
http://www.ictgames.com/weight.html 
http://www.skoool.mk/matematikab/5 

Ликовно обр. http://faktor.mk/tag/spektar-na-boi/ 
http://en.origami-club.com/ 
www.youtube.com/watch?v=VhRAIvPVl9s 

Музичко обр. http://virartech.ru/game/metro/ 
http://www.primaryresources.co.uk/music/piano.html 
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1
%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB 

 Општество https://www.google.mk/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B8&biw=1366
&bih=604&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW8cmM8tzOAhXKApoKHTiwBHEQ_AUIBigB#imgrc=K
J1VeE-0E7Yg5M%3A 
http://www.gazibaba.gov.mk/mk 

Раб. со ком. И осн. на 
прог. 

http://digit.mile.mk/ 
http://www.scratchjr.org/ 
http://play.bbc.co.uk/play/pen/gktkmzxktl 
 

Природни науки http://switchzoo.com/games/habitatgame.htm  
http://www.crickweb.co.uk/ks2scien ce.html 
http://switchzoo.com/games/habitatgame.htm 
http://www.discovery.com/tvshows/other-shows/videos/ragingplanet-the-most-active-volcano-onearth/  
http://www.bbc.co.uk/education/clips/zyxd7ty 
http://phet.colorado.edu/en/simulati on/circuit-construction-kit-dc-virtuallab 
http://www.bbc.co.uk/education/clip s/zj2kjxs 
http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/s cience/living_things/skeletons_musc les/play/ 

V одделение 

предмет линк 

Македонски јазик http://www.mkd.mk/makedonija/deneska-e-svetskiot-den-na-planetata-zemja 
http://hitportal.com.mk/22-april-den-na-planetata-zemja/ 
https://www.youtube.com/watch?v=cUiXKuJ-eKI 
https://www.youtube.com/watch?v=cUiXKuJ-eKI 
https://plus.google.com/116587026942417931015/posts/9eWYKtKDgKz 
https://www.youtube.com/watch?v=fCqIwIug60o 

http://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/113/add_and_subtract_on_a_number_line
http://www.ictgames.com/weight.html
http://www.skoool.mk/matematikab/5
http://faktor.mk/tag/spektar-na-boi/
http://en.origami-club.com/
http://www.youtube.com/watch?v=VhRAIvPVl9s
http://virartech.ru/game/metro/
http://www.primaryresources.co.uk/music/piano.html
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://www.google.mk/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B8&biw=1366&bih=604&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW8cmM8tzOAhXKApoKHTiwBHEQ_AUIBigB#imgrc=KJ1VeE-0E7Yg5M%3A
https://www.google.mk/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B8&biw=1366&bih=604&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW8cmM8tzOAhXKApoKHTiwBHEQ_AUIBigB#imgrc=KJ1VeE-0E7Yg5M%3A
https://www.google.mk/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B1%D0%B8&biw=1366&bih=604&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW8cmM8tzOAhXKApoKHTiwBHEQ_AUIBigB#imgrc=KJ1VeE-0E7Yg5M%3A
http://www.gazibaba.gov.mk/mk
http://digit.mile.mk/
http://www.scratchjr.org/
http://play.bbc.co.uk/play/pen/gktkmzxktl
http://switchzoo.com/games/habitatgame.htm
http://switchzoo.com/games/habitatgame.htm
http://switchzoo.com/games/habitatgame.htm
http://www.crickweb.co.uk/ks2science.html
http://www.crickweb.co.uk/ks2science.html
http://switchzoo.com/games/habitatgame.htm
http://switchzoo.com/games/habitatgame.htm
http://www.discovery.com/tv-shows/other-shows/videos/raging-planet-the-most-active-volcano-on-earth/
http://www.discovery.com/tv-shows/other-shows/videos/raging-planet-the-most-active-volcano-on-earth/
http://www.discovery.com/tv-shows/other-shows/videos/raging-planet-the-most-active-volcano-on-earth/
http://www.discovery.com/tv-shows/other-shows/videos/raging-planet-the-most-active-volcano-on-earth/
http://www.discovery.com/tv-shows/other-shows/videos/raging-planet-the-most-active-volcano-on-earth/
http://www.bbc.co.uk/education/clips/zyxd7ty
http://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab
http://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab
http://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab
http://www.bbc.co.uk/education/clips/zj2kjxs
http://www.bbc.co.uk/education/clips/zj2kjxs
http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/science/living_things/skeletons_muscles/play/
http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/science/living_things/skeletons_muscles/play/
http://www.mkd.mk/makedonija/deneska-e-svetskiot-den-na-planetata-zemja
http://hitportal.com.mk/22-april-den-na-planetata-zemja/
https://www.youtube.com/watch?v=cUiXKuJ-eKI
https://www.youtube.com/watch?v=cUiXKuJ-eKI
https://plus.google.com/116587026942417931015/posts/9eWYKtKDgKz
https://www.youtube.com/watch?v=fCqIwIug60o
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Математика http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma23capa-game-taking-measures-capacity 
http://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/ 
http://resources.oswego.org/games/ClassClock/clockres.html 
http://www.learner.org/interactives/geometry/3d_pyramids.html 
http://www.learner.org/interactives/geometry/3d_prisms.html 

...Општество  
 
 

http://www.kulturnariznica.mk/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0
%B8/14 
https://mk.wikipedia.org/wiki/Македонска_дијаспора 
https://mk.wikipedia.org/wiki/Категорија:Симболи_на_Европската_Унија 
https://mk.wikipedia.org/wiki/Институции_на_Европската_унија 

Природни науки http://www.bootslearningstore.com/ks2/eyesight.html 
https://www.youtube.com/watch?v=qVaR16Kov8s  
http://www.webinnate.co.uk/science/Недела8.htm 
http://www.bootslearningstore.com/ks2/eyesight.html 
http://www.nasa.gov/ 

VI одделение 

предмет линк 

Македонски јазик 
 

https://mk.wikipedia.org/.../Морфологија_ 
https://mk.wikipedia.org/.../Акцент_во_мак... 
https://mk.wikipedia.org/.../Историја_на_м... 
https://mk.wikipedia.org/.../Категорија:Мак... 

Математика http://nrich.maths.org 
http://www.teacherled.com/resources/isodotty/isodottyload.html 
 http://pbskids.org/cyberchase/mathgames/point-out-view/ 
http://www.mcescher.com/gallery/symmetry/ 
http://www.transum.org/software/Investigations/tessellation.asp 
http://www.onlinemathlearning.com/metric-area-conversion.html 
http://interactive.onlinemathlearning.com/metric_volume_convert.php?action=generate&numProblems=10 

Англиски јазик Internet “Infoquest” 
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-lesson-modals.phpego4you 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en 
www.realtimeboard.com 
http://www.englishexercises.org 
http://www.englisch-hilfen.de 

http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma23capa-game-taking-measures-capacity
http://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
http://resources.oswego.org/games/ClassClock/clockres.html
http://www.learner.org/interactives/geometry/3d_pyramids.html
http://www.learner.org/interactives/geometry/3d_prisms.html
http://www.kulturnariznica.mk/Производи/14
http://www.kulturnariznica.mk/Производи/14
https://mk.wikipedia.org/wiki/Македонска_дијаспора
https://mk.wikipedia.org/wiki/Категорија:Симболи_на_Европската_Унија
https://mk.wikipedia.org/wiki/Институции_на_Европската_унија
http://www.bootslearningstore.com/ks2/eyesight.html
https://www.youtube.com/watch?v=qVaR16Kov8s
http://www.webinnate.co.uk/science/Недела8.htm
http://www.bootslearningstore.com/ks2/eyesight.html
http://www.nasa.gov/
https://mk.wikipedia.org/.../Морфологија_
https://mk.wikipedia.org/.../Акцент_во_мак
https://mk.wikipedia.org/.../Историја_на_м
https://mk.wikipedia.org/.../Категорија:Мак
http://nrich.maths.org/
http://www.teacherled.com/resources/isodotty/isodottyload.html
http://pbskids.org/cyberchase/mathgames/point-out-view/
http://www.transum.org/software/Investigations/tessellation.asp
http://interactive.onlinemathlearning.com/metric_volume_convert.php?action=generate&numProblems=10
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
http://www.realtimeboard.com/
http://www.englishexercises.org/
http://www.englisch-hilfen.de/
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www. cambridge. org/elt/messages/ Infoquest  
www. cambridge. org/elt/messages/teachquest 

Француски јазик www.francaisaneta.weebly.com 
https://kahoot.it/#/  
https://padlet.com   
www.francaisfacile.com 
www.edmodo.com 
http://parlons-francais.tv5monde.com 
http://learningapps.org/ 
www.youtube.com  
http://www.leplaisirdapprendre.com/  
http://www.francaisavecpierre.com/  

Природни науки https://www.youtube.com/watch?v=aemI64NAK08 
www.skoool.mk 
http://www.skoool.ie/content/SKOO  OL_LEARNING/JUNIOR/sims/scienc  e/brvsc/launch.htm 
http://www.sciencebuddies.org/scien ce-fair-projects/Classroom_Activity_Teacher_Stethoscope.shtml 
http://www.npmavrovo.org.mk/ 

Географија https://mk.wikipedia.org/wiki 
http://natgeotv.com/ca  
http://kids.nationalgeographic.com/ 

Музичко образование  https://mk.wikipedia.org/wiki/ 
https://www.youtube.com/ 
https://www.google.com/ 

VII одделение 

предмет линк 

Македонски јазик https://mk.wikipedia.org/.../Морфологија_ 
https://mk.wikipedia.org/.../Акцент_во_мак... 
https://prezi.com/_-2b9-qk8fgx/presentation/ 
https://toniavramov.wordpress.com/.../собирачи-на-македонското-народно-тво/ 
http://proverkanafakti.mk/recenzija-shto-se-podrazbira-pod-mediumska-kultura/ 

Математика http://nrich.maths.org 
http://www.teacherled.com/resources/isodotty/isodottyload.html 
 http://pbskids.org/cyberchase/mathgames/point-out-view/ 
http://www.mcescher.com/gallery/symmetry/ 
http://www.transum.org/software/Investigations/tessellation.asp 

http://www.francaisaneta.weebly.com/
https://kahoot.it/#/
https://padlet.com/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.edmodo.com/
http://parlons-francais.tv5monde.com/
http://learningapps.org/
http://www.youtube.com/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://www.francaisavecpierre.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aemI64NAK08
http://www.skoool.mk/
http://www.sciencebuddies.org/scien%20ce-fair-projects/Classroom_Activity_Teacher_Stethoscope.shtml
http://www.npmavrovo.org.mk/
https://mk.wikipedia.org/wiki
http://natgeotv.com/ca
http://kids.nationalgeographic.com/
https://mk.wikipedia.org/wiki/
https://www.youtube.com/
https://www.google.com/
https://mk.wikipedia.org/.../Морфологија_
https://mk.wikipedia.org/.../Акцент_во_мак
https://prezi.com/_-2b9-qk8fgx/presentation/
https://toniavramov.wordpress.com/.../собирачи-на-македонското-народно-тво/
http://proverkanafakti.mk/recenzija-shto-se-podrazbira-pod-mediumska-kultura/
http://nrich.maths.org/
http://www.teacherled.com/resources/isodotty/isodottyload.html
http://pbskids.org/cyberchase/mathgames/point-out-view/
http://www.transum.org/software/Investigations/tessellation.asp
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http://www.onlinemathlearning.com/metric-area-conversion.html 
http://interactive.onlinemathlearning.com/metric_volume_convert.php?action=generate&numProblems=10 

Француски јазик www.francaisaneta.weebly.com 
https://kahoot.it/#/  
https://padlet.com   
www.francaisfacile.com 
www.edmodo.com 
http://parlons-francais.tv5monde.com 
http://learningapps.org/ 
www.youtube.com  
http://www.leplaisirdapprendre.com/  
http://www.francaisavecpierre.com/  

Биологија http://www.webexhibits.org/causesofcolor/6AC.html 
https://www.youtube.com/watch?v=ebaQkkw2DCshttp://skoool.mk/sites/skoool.mk/files/mk/KS3/Biology/chloroph
yll_light_exp/index.html 
http://www.biotopics.co.uk/humans/inhaledexhaled.html 
http://www.nuffieldfoundation.org/practical-biology/how-do-plants-and-animals-change-environment-around-them 
https://www.youtube.com/watch?v=zHe7y8cy-7Y 
http://herbarium.desu.edu/pfk/page11/page12/page13/page13.html 
https://www.youtube.com/watch?v=q6wJVoojWOc 
http://skoool.mk/sites/skoool.mk/files/mk/KS3/Biology/plant_cells/index.html 
http://skoool.mk/sites/skoool.mk/files/mk/KS3/Biology/plant_cells_prep/index.html 
http://www.skoool.mk/node/4 

Географија 
 

http://nationalgeographic.org/encyclopedia/geographic-information-system-gis/ 
http://natgeotv.com/ca  
http://kids.nationalgeographic.com/ 
https://mk.wikipedia.org 

Музичко образование  https://mk.wikipedia.org/wiki/ 
https://www.youtube.com/ 
https://www.google.com/ 

VIII одделение 

предмет линк 

http://www.francaisaneta.weebly.com/
https://kahoot.it/#/
https://padlet.com/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.edmodo.com/
http://parlons-francais.tv5monde.com/
http://learningapps.org/
http://www.youtube.com/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://www.francaisavecpierre.com/
http://nationalgeographic.org/encyclopedia/geographic-information-system-gis/
http://natgeotv.com/ca
http://kids.nationalgeographic.com/
https://mk.wikipedia.org/
https://mk.wikipedia.org/wiki/
https://www.youtube.com/
https://www.google.com/
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Македонски јазик https://en.wikipedia.org/wiki/Miladinovci 
https://mk.wikipedia.org/.../Зборник_на_М.. 
https://mk.wikipedia.org/.../Григор_Прлич. 
https://mk.wikipedia.org/.../Автобиографиј... 
https://mk.wikipedia.org/.../Марко_Цепенк... 
https://mk.wikipedia.org/.../Сложена_речен. 
makedonskijazik.weebly.com/104210771078107310... 
http://www.google.com/search?q=минато+определено+време 
https://mk.wikipedia.org/wiki/Предмет 

Математика http://nrich.maths.org 
http://www.teacherled.com/resources/isodotty/isodottyload.html 
 http://pbskids.org/cyberchase/mathgames/point-out-view/ 
http://www.mcescher.com/gallery/symmetry/ 
http://www.transum.org/software/Investigations/tessellation.asp 
http://www.onlinemathlearning.com/metric-area-conversion.html 
http://interactive.onlinemathlearning.com/metric_volume_convert.php?action=generate&numProblems=10 

Француски јазик www.francaisaneta.weebly.com 
https://kahoot.it/#/  
https://padlet.com   
www.francaisfacile.com 
www.edmodo.com 
http://parlons-francais.tv5monde.com 
http://learningapps.org/ 
www.youtube.com  
http://www.leplaisirdapprendre.com/  
http://www.francaisavecpierre.com/  

Физика  https://www.tes.com/teachingresource/science-planning-investigationsheets-6342639 
http://www.absorblearning.com/a dvancedphysics/demo/units/fullscreen.html?sr 
c=media/010103Helicopter.swf&title=undefine 
d&w=500&h=400 
http://www.mathwarehouse.com/classroom/wo rksheets/distance-vs-time/distance-vs-timegraph-worksheet.pdf  
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/scie nce/add_ocr_pre_2011/explaining_motion/des 
cribingmotionrev2.shtml  
http://www.nuffieldfoundation.org/practi cal-physics/investigating-Newtons-second-lawmotion 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/scie nce/add_gateway_pre_2011/forces/fallingrev2. shtml  

https://en.wikipedia.org/wiki/Miladinovci
https://mk.wikipedia.org/.../Зборник_на_М
https://mk.wikipedia.org/.../Григор_Прлич
https://mk.wikipedia.org/.../Автобиографиј
https://mk.wikipedia.org/.../Марко_Цепенк
https://mk.wikipedia.org/.../Сложена_речен
http://www.google.com/search?q=минато+определено+време
https://mk.wikipedia.org/wiki/Предмет
http://nrich.maths.org/
http://www.teacherled.com/resources/isodotty/isodottyload.html
http://pbskids.org/cyberchase/mathgames/point-out-view/
http://www.transum.org/software/Investigations/tessellation.asp
http://www.francaisaneta.weebly.com/
https://kahoot.it/#/
https://padlet.com/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.edmodo.com/
http://parlons-francais.tv5monde.com/
http://learningapps.org/
http://www.youtube.com/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://www.francaisavecpierre.com/
https://www.tes.com/teaching-resource/science-planning-investigation-sheets-6342639
https://www.tes.com/teaching-resource/science-planning-investigation-sheets-6342639
https://www.tes.com/teaching-resource/science-planning-investigation-sheets-6342639
http://www.absorblearning.com/advancedphysics/demo/units/fullscreen.html?src=media/010103Helicopter.swf&title=undefined&w=500&h=400
http://www.absorblearning.com/advancedphysics/demo/units/fullscreen.html?src=media/010103Helicopter.swf&title=undefined&w=500&h=400
http://www.absorblearning.com/advancedphysics/demo/units/fullscreen.html?src=media/010103Helicopter.swf&title=undefined&w=500&h=400
http://www.absorblearning.com/advancedphysics/demo/units/fullscreen.html?src=media/010103Helicopter.swf&title=undefined&w=500&h=400
http://www.mathwarehouse.com/classroom/worksheets/distance-vs-time/distance-vs-time-graph-worksheet.pdf
http://www.mathwarehouse.com/classroom/worksheets/distance-vs-time/distance-vs-time-graph-worksheet.pdf
http://www.mathwarehouse.com/classroom/worksheets/distance-vs-time/distance-vs-time-graph-worksheet.pdf
http://www.mathwarehouse.com/classroom/worksheets/distance-vs-time/distance-vs-time-graph-worksheet.pdf
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/add_ocr_pre_2011/explaining_motion/describingmotionrev2.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/add_ocr_pre_2011/explaining_motion/describingmotionrev2.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/add_ocr_pre_2011/explaining_motion/describingmotionrev2.shtml
http://www.nuffieldfoundation.org/practical-physics/investigating-Newtons-second-law-motion
http://www.nuffieldfoundation.org/practical-physics/investigating-Newtons-second-law-motion
http://www.nuffieldfoundation.org/practical-physics/investigating-Newtons-second-law-motion
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/add_gateway_pre_2011/forces/fallingrev2.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/add_gateway_pre_2011/forces/fallingrev2.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/add_gateway_pre_2011/forces/fallingrev2.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/add_gateway_pre_2011/forces/fallingrev2.shtml
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http://www.physicsclassroom.com/mmedia/ne wtlaws/sd.cfm 

Хемија https://phet.colorado.edu/mk/simulation/states-of-matter-basic 
https://authoring.concord.org/activities/1067/single_page/16ccd7a5-eca6-4418-88bb-335a5e09e919 
http://www.bbc.co.uk/education/clips/ztjc87h 
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-31156579 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/add_ocr_pre_2011/chemicals/metalpropertiesrev1.shtml) 
http://www.neok12.com/video/Law-of-Conservation/zX780d5e7806764057657b45.htm 
http://www.syngentaperiodictable.co.uk/reaction-zone.php 
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00001755/modelling-alloys-with-plasticine?cmpid=CMP00005265 

Историја  http://www.macedonium.org/Macedonium.aspx?jazik=2 
http://www.mn.mk/istorija 
https://mk.wikipedia.org/wiki/ 
https://www.youtube.com/ 

Географија 
 

http://nationalgeographic.org/encyclopedia/geographic-information-system-gis/ 
http://natgeotv.com/ca  
http://kids.nationalgeographic.com/ 
https://mk.wikipedia.org 

Граѓанско образование https://mk.wikipedia.org/wiki/ 
https://www.youtube.com/ 
http://www.childrensembassy.org.mk/konvencija-za-pravata-na-decata.nspx 
http://www.sep.gov.mk/content/?id=9#.V7_xWxIZfcs 

Музичко образование  https://mk.wikipedia.org/wiki/ 
https://www.youtube.com/ 
https://www.google.com/ 

IXодделение 

предмет линк 

Македонски јазик https://mk.wikipedia.org/.../Григор_Прлич. 
https://mk.wikipedia.org/.../Автобиографиј 
www.mn.mk/pesni-za-makedonija/742-Tga-za-jug 
https://mk.wikipedia.org/.../Историја_на_м... 
https://mk.wikipedia.org/.../Тешкото_(песн... 
makedonskijazik.mk › македонски јазик › синтакса 

Математика http://nrich.maths.org 
http://www.teacherled.com/resources/isodotty/isodottyload.html 

http://www.physicsclassroom.com/mmedia/newtlaws/sd.cfm
http://www.physicsclassroom.com/mmedia/newtlaws/sd.cfm
https://phet.colorado.edu/mk/simulation/states-of-matter-basic
https://authoring.concord.org/activities/1067/single_page/16ccd7a5-eca6-4418-88bb-335a5e09e919
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-31156579
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/add_ocr_pre_2011/chemicals/metalpropertiesrev1.shtml
http://www.neok12.com/video/Law-of-Conservation/zX780d5e7806764057657b45.htm
http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/res00001755/modelling-alloys-with-plasticine?cmpid=CMP00005265
http://www.macedonium.org/Macedonium.aspx?jazik=2
http://www.mn.mk/istorija
https://mk.wikipedia.org/wiki/
https://www.youtube.com/
http://nationalgeographic.org/encyclopedia/geographic-information-system-gis/
http://natgeotv.com/ca
http://kids.nationalgeographic.com/
https://mk.wikipedia.org/
https://mk.wikipedia.org/wiki/
https://www.youtube.com/
http://www.childrensembassy.org.mk/konvencija-za-pravata-na-decata.nspx
http://www.sep.gov.mk/content/?id=9#.V7_xWxIZfcs
https://mk.wikipedia.org/wiki/
https://www.youtube.com/
https://www.google.com/
https://mk.wikipedia.org/.../Григор_Прлич
https://mk.wikipedia.org/.../Автобиографиј
http://www.mn.mk/pesni-za-makedonija/742-Tga-za-jug
https://mk.wikipedia.org/.../Историја_на_м
https://mk.wikipedia.org/.../Тешкото_(песн
http://nrich.maths.org/
http://www.teacherled.com/resources/isodotty/isodottyload.html
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 http://pbskids.org/cyberchase/mathgames/point-out-view/ 
http://www.mcescher.com/gallery/symmetry/ 
http://www.transum.org/software/Investigations/tessellation.asp 
http://www.onlinemathlearning.com/metric-area-conversion.html 
http://interactive.onlinemathlearning.com/metric_volume_convert.php?action=generate&numProblems=10 

Француски јазик www.francaisaneta.weebly.com 
https://kahoot.it/#/  
https://padlet.com   
www.francaisfacile.com 
www.edmodo.com 
http://parlons-francais.tv5monde.com 
http://learningapps.org/ 
www.youtube.com  
http://www.leplaisirdapprendre.com/  
http://www.francaisavecpierre.com/  

Физика  http://wiki.gekgasifier.com/w/page/6123697/Densities%20of%20Common%20Gasses  
http://www.ocr.org.uk/Images/177366-heat-transfer-activity-teacher-instructions.pdf 
http://web.worldbank.org/archive/website01354/WEB/0__CO-40.HTM  
http://www.ea.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=0&lang=mk 
http://supportingphysicsteaching.net/XBP/Em_MiniMagnets/index.html 
http://supportingphysicsteaching.net/XBP/Em_Stroking/index.html 
http://archive.teachfind.com/ttv/www.teachers.tv/videos/sound-through-a-medium-wobbling-bubbles.html  
http://www.educationscotland.gov.uk/resources/s/sound/solid.asp?strReferringChannel=resources&strReferringP
ageID=tcm:4-248290-64 

Хемија http://www.kscience.co.uk/animations/atom.htm 
http://www.freezeray.com/flashFiles/atomBuilder.htm 
http://www.absorblearning.com/chemistry/demo/units/fullscreen.html?src=media/LR302302d.swf&title=undefined&
w=350&h=180 
http://www.ptable.com/http://www.syngentaperiodictable.co.uk/periodic-table.php?keyStage=5&showState=g 
http://www.learner.org/interactives/periodic/periodic_table.html 
http://phet.colorado.edu/mk/simulation/legacy/build-an-atom 
http://www.absorblearning.com/chemistry/demo/units/LR1503.html#Increasingconcentration 
http://www.physics-chemistry-interactive-flash-
animation.com/chemistry_interactive/chemical_kinetics_factor_concentration.htm 
http://www.syngentaperiodictable.co.uk/reaction-zone.php 

http://pbskids.org/cyberchase/mathgames/point-out-view/
http://www.transum.org/software/Investigations/tessellation.asp
http://www.francaisaneta.weebly.com/
https://kahoot.it/#/
https://padlet.com/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.edmodo.com/
http://parlons-francais.tv5monde.com/
http://learningapps.org/
http://www.youtube.com/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://www.francaisavecpierre.com/
http://wiki.gekgasifier.com/w/page/6123697/Densities%20of%20Common%20Gasses
http://www.ocr.org.uk/Images/177366-heat-transfer-activity-teacher-instructions.pdf
http://web.worldbank.org/archive/website01354/WEB/0__CO-40.HTM
http://www.ea.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=0&lang=mk
http://supportingphysicsteaching.net/XBP/Em_MiniMagnets/index.html
http://supportingphysicsteaching.net/XBP/Em_Stroking/index.html
http://archive.teachfind.com/ttv/www.teachers.tv/videos/sound-through-a-medium-wobbling-bubbles.html
http://www.educationscotland.gov.uk/resources/s/sound/solid.asp?strReferringChannel=resources&strReferringPageID=tcm:4-248290-64
http://www.educationscotland.gov.uk/resources/s/sound/solid.asp?strReferringChannel=resources&strReferringPageID=tcm:4-248290-64
http://phet.colorado.edu/mk/simulation/legacy/build-an-atom
http://www.absorblearning.com/chemistry/demo/units/LR1503.html#Increasingconcentration
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Географија https://www.google.com/maps 
https://mk.wikipedia.org 
http://nationalgeographic.org/encyclopedia/geographic-information-system-gis/ 
http://natgeotv.com/ca 
http://kids.nationalgeographic.com/ 

Граѓанско образование https://mk.wikipedia.org/wiki/ 
https://www.youtube.com/ 
http://www.sobranie.mk/ 
http://ckrm.org.mk/ 

Музичко образование  https://mk.wikipedia.org/wiki/ 
https://www.youtube.com/ 
https://www.google.com/ 

Иновации http://www.businessinsider.com/chinese-train-doesnt-stop-at-stations-2013-12#! 
http://www.youtube.com/watch?v=PLLNn8a6hQ0, 
http://www.youtube.com/watch?v=PLLNn8a6hQ0, 
http://www.sciencekids.co.nz/ 
http://www.sciencespot.net/Pages/kdztech.html 
http://www.educateip.org/index.php/curriculum 

 

https://www.google.com/maps
https://mk.wikipedia.org/
http://nationalgeographic.org/encyclopedia/geographic-information-system-gis/
http://natgeotv.com/ca
http://kids.nationalgeographic.com/
https://mk.wikipedia.org/wiki/
https://www.youtube.com/
http://www.sobranie.mk/
http://ckrm.org.mk/
https://mk.wikipedia.org/wiki/
https://www.youtube.com/
https://www.google.com/
http://www.businessinsider.com/chinese-train-doesnt-stop-at-stations-2013-12
http://www.youtube.com/watch?v=PLLNn8a6hQ0
http://www.youtube.com/watch?v=PLLNn8a6hQ0
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Тим кои учествувал во изработката на ГП:    

Лиле Сарваноска, Виолета Стоилевска и Марина Пејковска   
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