
Ученички екскурзии 

  Вон-наставни активности 

Целта на училишниот оркестар е учениците  да ги 

прошират знаењата и способностите од областа на 

музиката за кои покажуваат посебен интерес, 

определба и сензибилитет. Учениците да се 

оспособуваат за соработка и колективен однос во 

заедничка презентација на инструментални дела во 

училиштето и надвор од него. 

Цели: -да развива способност за колективно 

иструментално интерпретирање; да ги почитува 

дадените упаства на диригентот 

– менторот; да ги проширува 

теоретските знаења во областа на  

историјата на  музиката;  

Училиштен спорт  

Во учебната 2018/19 год. планирани 

училишни спортови кои ги нуди 

училиштето а се во коорелација со 

програмата за физичко и здравствено образование 

се спортските игри: футсал за машки, футсал за 

девејчиња, кошарка машки, кошарка девојчиња, 

одбојка девојчиња, ракомет девојчиња, пинг-понг 

Цели: -да ги усвојува и увежбува основните 

спортско-технички знаења од спортските игри, да 

ја одржува општата моторика како и 

спечифичната моторика кај спортските игри, Да 

соработува и учествува во тимска работа. 

 

Натпревари 

У ченичките натпревари се оранизираат со цел 

да ги подобриме постигањата на учениците, да 

го стимулираме развојот на позитивните особини 

кај нив, довербата во сопствените можности како и 

нивниот интерес за сопствен напредок и лично 

афирмирање. Ќе бидат организирани: натпревар во 

знаење, спорт, литературно и ликовно творење. 

Секции 

Подрачја на промени, приоритети и цели  

За оваа учебна година се утврди следниот приоритет 

Постапката за изборот на изборните предмети во 
училиштето се изведува согласно Процедурата за изборни 
предмети. Од анкетирањето на родителите изборна настава 
ќе се изведува  по следните предмети во следните 
одделенија: 

  Изборна настава 

Изборен предмет Одд. 

Етика во религиите и класична култура во 
европската цивилизација 

VI 

Техничко Образование VII 

Проекти од музичкауметност и вештини за 
живеење. 

VIII 

Проекти од информатика IX 

Оркестар 

Екскурзии / 
Излети 

Време на 
изведување 

Релација Одд. 

Еднодневен 
есенски излет 

Октомври Дељадровци II – IX  

Еднодневен 
пролетен излет 

Април/Maj Кучково II – IX 

Дводневна 
екскурзија 

Април/Мај 
  

Источна 
Македонија 

VI  

Тродневна 
екскурзија 

Септември/
Октомври 

Западна 
Македонија 

IX  

Настава 
во природа 

Април/Мај 
 

Западна  
Македонија 

V  

Училиштето оваа учебна година на учениците им 
ги нуди следните слободни активности-секции: 
Одделенска настава: 
II одд.-литературна, музичко-ритмичка, ликовна и 
ЕКО секција; 
III одд.-литературна,  ЕКО, ликовна и ритмичка 
секција; 
IV одд - литературна, ликовна, ритмичка секција и 
љубители на природата; 
V одд.-ликовна, литературно-драмска, ритмичка и 
математичка секција; 
Предметна настава: секција по англиски јазик, 
ликовна, информатичка, еколошка , рецитаторско-
драмска, литературна, новинарска, 
математичка, спортска, географска 
секција етичко-дебатен клуб,, 
секција електроника-автоматика,  
секција франкофонски клуб, 
историска-граѓанска секција и 
историско-истражувачка секција. 

,,Наставникот да користи 
задачи и активности кои кај 
учениците поттикнуваат 

критичко мислење, анализа 
и решавање проблеми“ 

Хор 

Во училиштето функционира училишен хор. 

Започнува со работа по завршената аудиција за 

избор на новите членови 

Во текот на учебната година хорот има можност 

да соработува и со други надворешни 

соработници, односно гостувања во други 

училишта, хорски смотри, настап по повод 

најразлични збиднувања, училишен патронат и сл. 

Цели: -да развива способност за индивидуално 

вокално интерпретирање; да развива колективен 

интелектуално-емоционален и креативен однос 

кон интерпретацијата на хорските композиции. 

развиваат творечки способности, етички и 



Услови за работа 

Училиштето работи со 20 паралелки од I-V одд, 
16 паралелки од VI-IX одд. и две групи дневен престој. 
Запишани се  794 ученици. Наставата се изведува на 
македонски јазик во 12 класични 
училници,  14 кабинети, 1 
просторија за дневен престој и 1 
фискултурна сала. Училиштето 
располага со библиотека, кујна и 
трпезарија. 

Антикорупциска едукација на учениците во 
основните училишта 

И оваа учебна година во нашето  училиште се 
планираат активности поврзани со 
антикорупциска едукација. 
Цели: ученикот 
 да се запознае со поимите корупција, 

антикорупција,интегритет и етичност  
 да се запознае што значи „одолевање на 

социјален притисок“ 
 да знае за облиците во кои може да се појави 

корупцијата и начинот на    спречување и 
заштита од истата  

 да ги препознава  механизмите за спречување 
на корупцијата  

 да го сфати штетното влијание на корупцијата 
во општеството; 

В о училиштето веќе неколку години се 

воспоставени кодекси на однесување за 

учениците, наставниците и родителите како и етички 

кодекс за оценување на учениците кој се почитува од 

учениците, наставниците, родителите, директорот, 

стручните соработници како и локалната заедница. 

Кодекси на однесување и оценување 
Културно-забавен тим на училиштето 

Активностите на  културно-забавниот тим ќе се 
реализираат преку  одбележување на: 

почетокот на учебната година. и прием на првачињата,  

 Денот на суверена и независна Македонија,  

Денот на Востанието на македонскиот народ ,  

Ден на Македонската револуционерна борба,   

Денот на ослободувањето на Скопје,   

Денот на Св. Климент Охридски,  

пречек на Нова година,  

Патронот на училиштето,  

21 Март- Денот на Екологијата,  

24 Мај-Ден на Словенските просветители Св. Кирил и 
Методиј и смртта на Дане Крапчев  

 

Број на вработени 67 

Број на наставен кадар 51 

Број на стручни соработници 4 

Административни работници 2 

Техничка служба 11 

Директор 1 

Раководен наставен и административен персонал 

ООУ „ДАНЕ КРАПЧЕВ“ – СКОПЈЕ 
улица „Маџари“ број 9 
e-mail: oudanekrapcev@yahoo.com 

WEB страна: http://oudanekrapcev.edu.mk 

Мулти- културализам 

      Со годишната програма за работа на 
училиштето во учебната 2018/19 год. се планирани 
низа активности кои ќе ја вклучат меѓуетничката 
интеграција во наставата. Меѓу другото, во 
училиштето ќе се организират повеќе наставни и 
воннаставни активности како во самото училиште, 
така и во соработка со партнер училиштето во кои 
ќе бидат вклучени ученици од сите етнички групи 
од 1 до 9 одделение. Во нив исто така ќе бидат 
вклучени наставници, родители, претставници од 
локалното население и од месните заедници, 
претставници од општината и од бизнис секторот. 
Паралелно со овие активности училиштето ќе 
реализира активности во организација на општина 
Гази Баба, проект „Градиме заедничка иднина“, 
така што нашето училиште ќе биде домаќин 
училиште на сите 11 

ВИЗИЈА И МИСИЈА  
Наша визија ( Цел) е учениците да ги подготвиме 

за предизвиците во животот ! 

А како до нашата цел? 

-Со помош на критичко мислење! 

Не задоволувај се со тоа што си, стреми се кон тоа 

што можеш да бидеш! 

Никој не се раѓа со смислата за критичко 

размислување, тоа се учи. Процесот треба да отпочне 

од најмали нозе најнапред во семејството ,а потоа во 

воспитно-образовниот процес во училиште. 
Не плаши се да бидеш поинаков! Твојот живот е 
креација на твоите мисли! 
Мисија (Пат до целта): 
Патот до успехот е секогаш во изградба! 
Критичкото мислење е моќна алатка која ќе помогне 
кон решавање на училишните задачи но и алатка која 
ќе им помогне успешно да одговорат на животните 
предизвици! 
За да ја оствариме поставената визија си поставивме 
неколку цели: 

http://oudanekrapcev.edu.mk

