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Годишна програма
Учебна 2019/ 2020 год.

ОПШТИНСКО ОСНОВНО
УЧИЛИШТЕ

"25 МАЈ"
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Скопје Септември 2019
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ВОВЕД

За да се постигне и проследи пат до успех и квалитет кој што нашето училиште секоја учебна година го чекори потребно е
да се планира, реализира и истото да се проследува преку Законот за Основно образование. Токму поради тоа нашето
училиште изработува Годишна програма во чии удел имаат директорот, скоро сите наставници и стручните соработници од
училиштето, како индивидуалци или училишни тимови.

Годишната програма за работа на ООУ „25 Мај”-Скопје  претставува оперативен план за работа со кој е програмирана

целокупната работа во училиштето. Овој суштински документ треба ефикасно да не води при реализација на планираните

глобални активности, ефикасно следење на сите чинители на воспитно - образовниот процес, ги предвидува сите форми и

начини на работа овозможени од условите во кои работи училиштето: материјаално-технички, кадровски, финансиски и

други услови во пошироката заедница каде егзистира училиштето.

Планирањето на сите активности во текот на учебната година опфатено со Годишната програма за работа е мошне

важно за успешно изведување на воспитно - образовната работа и севкупниот училишен живот.

Појдовни основи за изработка на годишната програма за работа се:

 Законот за основно образование и Националната програма за развој на образованието

 Статутот на училиштето

 Годишниот извештај за работа на училиштето за претходната учебна година

 Условите за работа во училиштето и условите во локалната средина Приоритетните подрачја во работата на

училиштето

 Развојниот план на училиштето

 Концепција за деветгодишно воспитание и образование

Државна стратегија за развој на образованието и други документи
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Лична карта на училиштето

Име на училиштето OОУ„ 25  Мај “ Гази Баба-Скопје
адреса, општина, место Ул.Алија Авдовиќ бр. 6, општина Гази Баба -

Скопје
Телефон 2520-673 , 2521-395

Фах 2521-395
е-маил ou25_maj@yahoo.com

основано од Сo одлука бр. 07-32/61 od 21.12.1965
Собрание на општина Гази Баба-Скопје

Верификација- број на актот Со решение бр. 14-1232/1
Година на верификација 1986 год.

Јазик на кој се изведува наставата Албански
Година на изградба 1965

Тип на градба тврда
Површена на објектот 2462

Површина на училшниот двор 13056
Површина на спортски терени и

игралишта
800

Училиштето работи во смена Две смени
Начин на загревање на училиштето Сопствено парно греење со нафта

Број на одделенија I-IX
Број на паралелки 63

Број на смени две
Статус на еко-училиште (зелено
знаме, сребрено или бронзено

ниво)

Зелено знаме
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Просторни услови за работа на училиштето

МАТЕРИАЛНО - ТЕХНИЧНИ УСЛОВИ

Вкупен број на училишни згради Две
Број на подрачни училишта Едно(1)

Бруто површина зграда -централно
Нето површина зграда-централно 3921

Број на спортски терени 2
Број на катови 2

Број на училници 34
Број на помошни простории 2

Училишна библиотека 1
Начин на загревање на училиштето

( со нафта)

Број на подрачни училишта Едно(1)
Бруто површина 490
Нето површина 394

Број на спортски терени 1
Број на катови 1

Број на училници 4
Број на помошни простории 1

Училишна библиотека 0
Начин на загревање на

училиштето пелети

Начин на загревање на училиштето Нафта,пелети

Училиштето има план  и систем за
енергетска ефикасност

Има, внесено во планот на енергетска
ефикасност на ЕЛС општина Гази Баба
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МАПА НА УЧИЛИШТА
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СТРУКТУРА НА УЧИЛИШТЕТО

Училиштен одбор

Председател на училиштен одбор Ариф Реџепи- од училиште

Член на училиштен одбор Џемиле Азири - од училиште

Член на училиштен одбор Ваиде Реџепи -од училиште

Член на училиштен одбор Мевлудин Исмаили -совет на родители

Член на училиштен одбор Азем Фазлиу- совет на родители

Член на училиштен одбор Неџми Ферати- совет на родители

Член на училиштен одбор Ќенан Асани-општина

Член на училиштен одбор

Член на училиштен одбор

Членови на совет на родители

Стручни активи (видови)

Кадрије Шерифи,Дритон Ајдини,Мујадин Ибрахими,Исен Дема,Џезаир
Етеми,Хамид Садику,Мухарем Мухареми,Бурим Ибрахими,Шиќери
Исени,Мевлудин Исмаили,Суат Сабедини,Африм Алија,Шериде
Абази,Башким Ибиши,Локман Синани,Сафет Муареми,Линдита
Латифај,Бурхан Јахја,Седат Јахии,Лавдрим Арифи,Фаредеин
Ајредини,Халим Бајрами,Фарук Алии,Раман Зеќири,Рамадан
Азизи,Музафер Алили, Абдула Реџепи,Булент Реџепи,Седат
Алиу,Исљамил Рахмани,Мевлудин Али,Неџмедин Шаќири,Ирафан
Ибраими,Хамит Мамути,Селами Сали,Веби Муареми,Африм
Мамути,Азем Фазлија,Мевлуд Зумери,Реџеп Синани,Адем Асипи,Џезаир
Емерлов,Фекрет Јашари,Агим Ќаили,Лавдрим Арифи,Мифтар
Кадијии,Минсур Бајрами,Бујар Муртезани,Халил Јашари,Даут
Бакија,Беким Мамути,ИОдаи Рамадани,Реџеп Синани,Екрем
Исмаили,Локман Алии,Суат Мемети,Сефедин Весели,Хасан
Шурдхај,Исмаил Ахмети, Исак Ахмети,Вехби Ајдари

Одделенски совети (број на наставници) Активи оделе. Настава,природно матамат. И општесво.
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- Наставен кадар

Вкупно Етничка и полова структура на учениците
Макед
онци

Албанци Турци Роми Бошњаци

м ж м ж м ж м ж м ж
Број на вработени 107 3 39 60 1 4
Број на наставен кадар 87 3 26 57 1
Број на стручни
соработници

3 1 2

Административни
работници

2 1 1

Техничка служба 13 9 1 1 2
Директор 1 1
Помош. Директор 1 1

- Степен на образование на вработени

Образование Број на вработени
Доктор 1
Магистар 2
Високо образование 76
Виша стручна спрема 14
Средно образование 3
КВ образование 4
Основно образование 7

Членови на ученичка заедница (број на
ученици)

Ученици од VI до IX одд.
673

Членови на еко-одбор (број) 12
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Старосна структура на вработени

Години 107
20-30 12
31-40 28
41-50 21
51-60 33

61 - пензија 13

Директор 1 1
Помош. Директор 1 1

- Ученици

Одд.
централно

Бр. на
паралел

ки

Бр. на
учениц

и

Етничка и родова структура на учениците
Македонци Албанци Турци Роми други

м ж м ж м ж м ж м ж
I 7 194 106 88
II 7 193 105 88
III 7 184 85 99
IV 5 128 71 57
V 1 27 16 11

I - V 27 726 383 343
VI 7 171 97 74
VII 7 145 82 63
VIII 7 193 114 79

IX 7 164 91 73
VI -IX 28 673 384 289
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I - IX 55 1399 767 632

Наставен јазик

Одд.во централно Наставен јазик-
македонски

Наставен
јазик-
албански

Наставен
јазик-
турски

Наставен јазик- српски

Број на паралелки 55
Број на ученици 1399
Број на наставници 5 82

Одд. во
подрач

но

Бр. на
парале

лки

Бр. на
ученици

Етничка и родова структура на учениците
Македонц

и
Албанц

и
Турци Роми други

м Ж м ж м ж м ж м
I
II
III
IV 2 48 27 21
V 6 143 76 67

I - V 8 191 103 88
VI
VII
VIII
IX

VI - IX
I - IX 8 191 103 88

Одд. Во подрачно Наставен
јазик- мак.

Наставен
јазик- алб.

Наставен
јазик- турски

Наставен
јазик-
српски

Број на паралелки 8

Број на ученици 191
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МИСИЈА И ВИЗИЈА

М И С И Ј А : Училиштето е јавна воспитно образована установа во која учениците се стекнуваат со квалитетни знаења.
Нуди просторни услови и опремненост, кои постојано се подобруваат. Промените ги прифаќа како патување на кое
перманентно се соработува со родителите, институциите и локалната средина.

В И З И Ј А: Училиштето ќе биде посакувана средина во која учениците ќе напредуваат според своите индивидуални
способности, ќе се почитуваат учениците, ќе се негува позитивна училишна клима, професионализмот во работата и
градењето на демократски односи.

Веќе научено/ Стекнати искуства

Број на наставници 12
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Во текот на 180 наставни дена во учебната 2018/2019 год.беше реализирана повеќе од 90% од Годишната програма.
Успешно беа реализирани наставните програми по сите наставни предмети,., додека дополнитена и додатна настава
се организираше според потребите на учениците. Оваа учебна  година настава посетуваа и успешно го завршија
одделението 1540 ученици од прво до девето одд. во рамки на 63 паралелки од I до IX одделение. Описно
оценување беше применувано во , I и II  III деветолетка.
Во учебната 2018/2019 нашето( подрачно) училиште  од Општина Гази Баба спорткса игралиште е на со вештачка
трева.  Оваа учебна година се реализираше и проектот ,,Да играме заедно,,и Младите научници.
За особена посветеност во работата во програмата Еко-училиште, за достигнувањето во едукацијата за одржлив
развој и еколошки манаџмент и постојано подобрување на активностите од областа на заштитата на животната
средина во училиштето и пошироката заедница на нашето училиште ни е доделена ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН
СЕРТИФИКАТ- Еко-училиште наградено со Зелено знаме.

Подрачја на промени, приоритети и цели

Стручното усовршување на наставниот кадар и стручните соработници се остваруваше преку: индивидуално стручно
усовршување со следење на стручна литература и списанија, интерно стручно усовршување со работа во Стручните активи,
екстерно стручно усовршување со посета и учество на семинари, советувања организирани од Бирото за развој на
образованието и др. институции. Индивидуалното стручно усовршување воспитно образовниот кадар во училиштето го
остваруваше поединечно преку следење на стручна литература и списанија кои во училиштето ги има во мал број и заради
тоа оваа активност се одвива во отежнати услови.Стручно усовршување воспитно образовниот кадар преко семинари и
обуки организирани од МОН,БРО,МЦГО,ПЕП.УНИЦЕФ,..
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АКЦИСКИ  ПЛАНОВИ

Содржина на активноста Реализатор Начин

(како)

1 Утврдување на потребите за додатна, дополнителна
настава и слободни училишни активности - септември

Стручни соработници анкета

2 Планирање на додатна, дополнителна настава и
слободни ученички активности- До 15-Септември

Наставен кадар Текст метод

3 Реализирање на додатна, дополнителна настава и
слободни ученички активности/ Септемви-Јуни

Наставен кадар Одржување на
наставни часови

Одржување на наставни
часови

4 Извештај од реализирана додатна, дополнителна настава
и слободни ученички активности На секое тримесечие

Стручни соработници Анализа на извештаите од
наставниот кадар

5 Спроведување на заклучоците на наставнички совет - На
крај на секое полугодие

Директор Укажување од страна на
директорот и педагошката

служба
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Очекувани резултати Следење Индикатор

Согледување на потребите за додатна, дополнителна настава
и слободни ученички активности

Тим за изработка на
акциски план

Добивање распоред за потребите за
додатна, дополнителна настава и

слободни ученички активности

Напишани планирања за додатна, дополнителна настава и
слободни ученички активности

Стручни
соработници

Планирања во електронска или
печатна форма

Реализирање на наставни часови Стручни
соработници и

директор

Записи од оделенска книга, записи од
стручна служба, дневни подготовки

на наставниците

Увид во реализација на додатна, дополнителна настава и
слободни ученички активности

Наставнички совет Извештаи во пишана форма

Целосна реализација на додатна, дополнителна настава и
слободни ученички активности

Училишен одбор Укажување во писмена форма
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ПЛАН ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА АКЦИСКИТЕ ПЛАНОВИ

Критериум за успех

Стратешка цел:

-Зголемување и подобрување на безбедноста и условите за работа во училиштето. Со цел за зголемување и подобрување
на безбедност и условите во нашето училиште со акциските планови се разработуваат 4 стратешки и 19 развојни цели. Со
истите ќе се зголеми квалитетот на функционалноста на централното и подрачното училиште. Инструменти кои ќе се
користат при евалуација на овие стратешки и развојни цели се следните: набљудување (обсервација), интервју и
прашалник.

Стратешка цел:

- големување и подобрување на безбедноста и условите за работа во училиштето

- .Изградба на потпорен ѕид и спортска сала за одржување настава

- Зголемување на квалитетот на наставата што учениците го стекнуваат во ООУ„25 мај“преку примена на современи
нагледни средства (Со цел за зголемување на квалитетот на наставата што учениците го стекнуваат во нашето училиште
преку примена на современи нагледни средства со акциските планови се Годишна програма за работа на ООУ “25 Мај”
Скопје за учебната 2019/20 година. Со истите ќе се зголеми квалитетот на функционалноста на училниците и училишната

Буџет - Сопствен
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клима. Инструменти кои ќе се користат при евалуација на оваа стратешка цел се следните: набљудување (обсервација),
интервју и прашалник).

- Снабдување на училиштето со наставни средства и помагала по сите наставни предмети

- Снабдување на училиштето со стручна литература

- Адаптирање на училница за изведување на кабинетска настава

- Адаптирање на неискористен простор за кабинет или друга работна просторија

- Усовршување на наставниот кадар согласно со современите текови за подобрување на квалитетот на наставата (Со цел за
усовршување на наставниот кадар согласно со современите текови за подобрување на кавалитетот на наставата со
акциските планови се разработуваат 3 развојни цели. Со истите ќе се зголеми квалитетот на наставата и способноста и
креативноста на наставникот за пратење и примена на модерните наставни текови.

3.1.Обука на наставниците за користење(примена)на нови техники и методи за оценување

3.2.Обука за изработка на проектна задача

3.3.Обука на наставниците за користење на компјутерот во наставата

Стратешка цел.

Зголемување на свеста за чувањето на животната средина и унапредување на условите за работа во училиштето (Со цел за
зголемување на свеста за чувањето на животната средина и унапредувањето на условите за работа во нашето училиште со
акциските планови се разработуваа развојни цели. Со истите ќе се зголеми подигањето на свеста на учениците и
иницијатива за хортикултурно уредување на централното и подрачното училиште.
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Инструменти

Инструменти кои ќе се користат при евалуација на оваа стратешка цел се следните: набљудување (обсервација), интервју и
прашалник).  Да се применува интегрирано планирање во рамките на наставата стручните активи со ставање на акцент на
создавање на свест кај учениците за заштита на животната средина

Инструменти кои ќе се користат при евалуација на акциските планови се следните: Годишна програма за работа на ООУ “25
Мај” Скопје за учебната 2019/20 година, набљудување (обсервација), интервју и прашалник.

Индикатор за успешност

Носителот на задачата од акцискиот план треба да даде доказ дека очекуваните резултатите се постигнати со помош на
следниве индикатори за успешност:
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 Вкупен број на развојни цели во склоп на една стратешка цел кои ќе се реализираат во текот на едно полугодие или една
учебна година.

 Број на развојни цели кои поминуваат низ одредени служби.

 Времетраење на процесот за комплетирање на една развојна цел со извештаи за траење на минимално и максимално
времетараење на процесот.

 Соработка со други установи

 Задоволство на учениците и наставниците од реализацијата на акциските планови.

Одговорен за следење

Годишна програма за работа на ООУ “25 Мај” Скопје за учебната 2019/20 година. Одговорни лица за следење на акциските
планови се директорот и одговорни лица назначени од директорот помошник директор, ПП службата, државен просветен
инспекторат, наставници и еко-патрола.

Повратна информација

По секоја спроведена задача од акцискиот план одговорното лице поднесува извештај со повратна информација за
постигнатите резулати. - Следење и евалуација на планот на активности од еколошката програма Методи кои ќе се користат
при евалуација на планот на активности од еколошката програма се следните: набљудување (обсервација), интервју и
прашалник.
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НАСТАВА

За подобрување на квалитетот на наставата како и зајакнување на улогата на стручните тела при изготвувањето на
годишната програма предвидено е да бидат вклучени и следните активности: во нашето училиште креирана е
електронска веб-страница http://25maj.edu.mk/ , креирани се профили на социалните мрежи за комуникација меѓу
наставниците, учениците и родителите,  се поставуваат линкови до наставни материали и електронски содржини кои
се користат во наставата, се следат резултатите од екстерното тестирање со тимот за екстерно оценување,
планирање и реализирање на нагледни часови, каде што наставниците вршат меѓусебна посета на часови, соработка
со стручната служба, дисеминација на посетени семинари, обуки и сл.
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ВИД НА НАСТАВА

Наставен план са оделенска настава за учебната 2019/2020 година

Наставни
предмети

Ι-
деветоле
.

II-oд III-од IV-од V-од

Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г

И.
Задолжител
ни предмети

- Албански
јазик

6 216 6 216 6 216 5 180 5 180

- Македонски
јазик во
алб.пар. - -

-
- - - 2 72 2 72

-Англиски
јазик

2 72 2 72 3 108 3 108 3 108

-
Математика

5 180 5 180 5 180 5 180 5 180

Природни
Науки

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72

- Општество 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72

- Физичко и
здр.обр.

3 108
3 108 3 108 3 108 3 108

- Ликовно 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72
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образование

- Музичко
образование

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72

Текничко
Образовани

е
- - - - - - 1 36 2 72

Работа цо
компјутер и
основи на

програмира
ње

- - - - 2 72 2 72

Вкупно
часови 23 828 23 828 26 1008 27(2

9) 972 26(2
8) 1008

II. Изборни
предмети

- Работа со компјутер - - 2 72 2 72

III. Факултативни
предмети

Нема - - - - - -

Дополнителна настава 1 36 1 36

Додатна настава - - 1 36 1 36

Слободни ученички
активности

Час на одд. Заедница 1 36 1 36 1 36 1 36

Наставен план за предметна настава за учебната 2019/2020 година
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Наставни
предмети

Одделенија

VI VII VIII IX

Н Г Н Г Н Г Н Г

И. Задолжителни
предмети

- Албански јазик 4 144 4 144 4 144 4 144

- Македонски јазик
во албански
паралелки

3 108 3 108 2 72 2 72

- Англиски јазик 3 108 3 108 3 108 3 108

- Германски јазик 2 72 2 72 2 72 2 72

- Математика 5 180 4 144 4 144 4 144

- Историја 2 72 2 72 2 72 2 72

- Географија 2 72 2 72 2 72 2 72

- Граѓанска
култура

- - - - 1 36 1 36

- Биологија - - 2 72 2 72 2 72

- Физика - - - - 2 72 2 72

- Хемија - - - - 2 72 2 72

- Информатика 2 72 1 36 - - - -

-Техничко
образование 1 36 - - - - - -

- Ликовно 1 36 1 36 1 36 1 36
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образование

- Музичко
образование

1 36 1 36 1 36 1 36

- Физичко и
здравствено
образование

3 108 3 108 3 108 3 108

- Етика 1 36 - - - -

-Природни науки 2 72 - - - - - -

-Иновации - - - - - - 1 36

Вкупно часови 28(3
1) 1116 26(2

9) 1044 29(3
1) 1116 30(3

2) 1152

II. Изборни
предмети

Етика на религии 2 72 - - - - - -

Воспитание за
околината

- - 2 72 - - - -

Про.По Музичко
Уметн.

- - 2 72

Проекти по
информатика

- - - - 2 72 - -

Програмирање - - - - - - 2 72

Број на изборни
предмети

1-2 2-2 1-2 1-2

Вкупно  часовни
по избор.пред.

1-2 2-2 1-2 1-2

III. Факултативни - - - - - - - -
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предмети

Дополнителна
настава

1 36 1 36 1 36 1 36

Додатна настава 1 36 1 36 1 36 1 36

Училишен
оркестар- 3 часа/
108

- - - - - - - -

Училишен хор - 3
часа / 108

- - - - - - - -
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Задолжителна настава

Задолжителната настава ќе биде застапена во сите наставни подрачја и предмети на сите ученици од I-IX одделение во
вид на одделенска со предвидениот број на часови според Наставниот план. Првото до шесто одд.(деветолетка) ќе работи
според Кембиџ програмата. Задолжителната настава ќе се изведува во две смени според однапред утврден распоред на
наставни часови, пришто во првата смена настава ќе посетуваат учениците од 6 и 7 одд., со дел од учениците од I до V
одд.,а пак втора смена ќе бидат учениците од 8-9 одд. исто така со дел од учениците од 1 и 5 одд и смените ке се менуваат
на секои 2 седмици. Наставата се одвива само на албански јазик. Во рамките на задолжителната настава и оваа година ќе
продолжи процесот на стручен развој на училиштето преку продолжување на започнатите проекти, вклучување во нови
проекти и воведување новини кои ќе го унапредат наставниот процес и ќе го подигнат квалитетот на наставата.

За успешно реализирање на наставата наставниците изготвуваат планови и подготовки (глобални, тематски и дневни),
при што глобалните (годишни) и тематски планирања ги изработуваат во месец август, а дневните се користат како модели
со посебен акцент на целите на наставниот час и евалуација на реализираниот час. Планирањата и подготовките ги
вклучуваат основните дидактичко-методски ставови за планирање на наставните единици со примена на современи
наставни методи и форми како што се: набљудување, истражувачки постапки, практични активности, методи на самостојна
работа, соработка со родители, контакти со стручни лица, односно, создавање услови и можности за индивидуално
напредување на секој поединец. Од наставните форми ќе се применува групна форма на работа (работа во микро и макро
групи), индивидуализирана форма на работа, фронтална, работа во парови и друго.

Проектот,,Инклузија на децата со посебни потреби,, во училиштето започна со реализација на своите цели во учебната
2001/2002 година. Носител на проектот е Бирото за развој на образованието и УНИЦЕФ. Главен координатор на проектот во
училиштето е одделенскиот наставник Сизан Хамити, а активно се вклучени и редовно посетуваат семинари и следните
наставници и стручни соработници: Кадире Хоџа,Веби Амети,Шеќерије Сулејмани,Флорије Дика, Блерим Троли, Фатиме
Селами,Незаќете Бела, Мебдилер Сулејмани,Зебибе Сулејмани, Емине Бахриу, Ибе Мутафа, Ваиде Реџепи, Сузана
Курбардовиќ, Ресмије Терстена, Фадил Муртезани . Проектот ќе се реализира во сите паралелки од I-IX одд., со цел овие
деца да се интегрираат во социјалната средина, да се адаптираат на обврските што им ги наложува општеството и до
максимум да ги развијат своите потенцијални способности и афинитет
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Проектот “Правата на децата” ,,ќе биде реализиран од страна на координаторот Кадире Хоџа и одделенските наставници
кои предаваат во III и IV одд. Носител на проектот е Бирото за развој на образованието и УНИЦЕФ, а училиштето е вклучено
од учебната 2003/2004 година. Главна цел на проектот е децата да се запознаат со своите права преку креативни
активности интегрирани во редовните наставни содржини. Преку разновидни игри, подготвени од експерти, а прикажани во
Прирачникот за наставници, децата по пат на самостојно изведување заклучоци се запознаваат со правата на децата.
Целна група се учениците од III и IV одд.

Проектот “Животни вештини,,-Култура на живеење” ќе се реализира во сите паралелки пришто најсилни реперкусии ќе
има во стилот на воспитување на воспитувачите и наставниците, кои ќе обрнат поголемо внимание да ги увидат и
идентификуваат потребите на децата и да им овозможат на учениците да ги задоволат овие потреби и да ги учат животните
вештини низ наставата. Целта на проектот е децата да стекнат основни инфоормации и вештини кои им се неопходни за
правилен развој и здрав живот. Проектот ќе услови промени и во дневните подготовки на наставниците или поточно во
дефинирањето на целите на наставниот час и во содржините на одделенскиот час. Носители на проектот се Бирото за
развој на образованието, Институтот за педагогија од Скопје и УНИЦЕФ, а училиштето е вклучено во проектот во учебната
2004/2005 година. Координатор на проектот е одделенскиот наставник Сузана Курбардовиќ, активно вклучени на обуките и
семинарите се: Сузана Сарачини, Авета Вејсели, Рахим хамити, Рамадан Османи, психологот Флорије Дика и директорот
Фадил Муртезани, додека реализатори се сите наставници, стручните соработници и директорот.

Настава за ученици со посебни образовни потреби

Во редовната настава училиштето ги вклучува и учениците со посебни потреби и настојува максимално да ги развие нивните
психофизички способности и да ги подготви за живот и работа во пошироката заедница, меѓутоа за децата кои не се во
можност да посетуваат редовна настава поради потешки пречки во развојот во училиштето е оформена посебна паралелка.
За правилен пристап и настава за учениците со потешки пречки во интелектуалниот и психичкиот развој во училиштето се
организира и овој вид на настава, во една истурена паралелка на СОУ ,,Иднина”, за која се изработени посебни наставни
планови и програми од страна на стручни лица од специјалното ОУ,,Иднина,, при што големо внимание се обрнува на
подготвувањето на овие ученици за нормален живот и развој.



30

Изборна настава

Со цел учениците да ги прошират и продлабочат своите знаења и искуства, покрај задолжителните, во наставата се
воведуваат и изборни предмети. Изборните предмети се дел од неделниот фонд на часови. Наставата по изборните
предмети редовно се планира, организира и остварува според предвидениот фонд на часови што е утврден со Наставниот
план. Постигнувањата на учениците по изборните предмети се оценуваат за секој предмет посебно, а оценките имаат
влијание, односно се вклучуваат во пресметувањето на општиот успех на ученикот.

Во учебната 2019/20 година, како и минатата учебна година, учениците од IV и V одд. како изборен предмет ќе го изучуваат
предметот Творештво со по 1 часа неделно.

Учениците од 6-до 9 одд. Како изборни предмети ќе ги изучуваат: Етика на религиите(6-одд) Воспитание за околината(7
одд) ,Пројекти по музичката уметност(7 одд) Проекти по Информатика (8-одд) и Програмирање (9-одд)

Дополнителна настава

Дополнителната настава е задолжителна и континуирано ќе се одржува во текот на целата учебна година, а особено во
периодите пред и по тромесечието, со група ученици кои имаат потешкотии во совладувањето на некои области од
наставниот материјал. Со овој вид настава ќе бидат опфатени ученици кои, од различни причини, се соочуваат со
повремени тешкотии во учењето или заостануваат во усвојувањето на содржините поради болест, подолго отсуство и
слично и не се во состојба сами да го совладаат испуштениот наставен материјал. Оваа настава се организира во текот на
целата наставна година, паралелно со редовната настава, пред или по редовната настава, во слободното време и во вид на
продолжена настава на крајот на наставната година. Содржините за дополнителната настава и начинот на работа се
специфични за секој ученик, што значи дека се применуваат индивидуални форми на работа, работа во тандем ии
микрогрупи, а поретко фронтална работа со учениците.

Поради недостиг на простор, време и нагледни средства училиштето има потешкотии во изведувањето на дополнителна
и додатна настава, но се прават напори да се изнајдат решенија за овој проблем и таа да се изведува непречено. Оваа
учебна година со поголемо внимание ќе се следи одржувањето на дополнителната настава и тоа не само одржувањето
поради запазување на формите и законската обврска, туку ќе се следи квалитетот на нејзиното изведување. Целта на оваа
настава е пополнување на празнините во знаењето на учениците и затоа треба да се разликува од вообичаената настава
која за тој дел од материјалот не дала резултати.

За учениците од вишите одделенија кои на крајот на учебната година покажале незадоволителни резултати на најмногу
два наставни предмети ќе биде организирана продолжителна настава. Продолжителна настава ќе биде организирана и за
сите ученици од нижите одделенија кои покажале незадоволителни резултати по еден или повеќе наставни предмети.
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Додатна настава

За учениците кои ќе покажат посебен интерес по одделни наставни предмети, оние кои во текот на редовната настава
постигнуваат надпросечни резултати и пројавуваат особена надареност и талентираност во одделни наставни предмети, ќе
се организира додатна настава.

Идентификувањето на надарените ученици се врши со систематско следење и вреднување на развојните особености,
постигањата и потребите на секој ученик.

Оттаму, по својата суштина и функција, додатната настава претставува организирана грижа и работа со надарените
ученици.

Во оваа настава доаѓа до израз самостојната работа на учениците, работата во мали групи, изградувањето на сѕстем и
постапки за истражувачки активности, решавање проблеми од теориска и практична природа, организирање дебате,
експериментирање, докажување и вреднување на постигањата, работа врз одделни проекти и др.

Исходот од залагањата на наставниците во идентификување и стимулирање на учениците со специфичен талент за
одредена област и ефектите од додатната настава ги проценуваме и од успешноста на учениците на општинските,
градските, регионалните, републичките и меѓународните натпревари. И овој вид настава во училиштето се организира во
слободното време на учениците, според одредени програмски содржини и во зависност од условите и можностите во
училиштето.

Додатната настава е задолжителна и како таква е интегрирана во Наставниот план со одреден фонд на часови.

Програмата за реализација на додатната настава се наоѓа во педагошката документација.

Факултативна настава

Во училиштето не се изведува класична факултативна настава за изучување на влашки, ромски, бошњачки и други јазици
бидејќи учениците учат доста јазици, нема интерес за овие предмети, а не дозволуваат ни просторно-временските услови во
училиштето, ниту преоптовареноста на учениците



32

УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ

УЧЕНИЧКИ ОРГАНИЗЦАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕНА И ДРУГА ОПШТЕСТВЕНАО-КОРИСНА РАБОТА

УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВА ВО ПРИРОДА, ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО
ДЕВЕТОГОДИШНОТО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕБНА 2019/20 ГОДИНА

1.Програма за планирани екскурзии и други слободни активности во училиштето во учебната 2019/2020

Екскурзија е форма на воспитно-образовна работа со која на  организиран начин се прошируваат општите и
стручните знаења и ученичките сознанија за одредени подрачја од животот и работата на луѓето., се применуваат вештини и
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ставови преку непосредно запознавање на појавите, како и односите во природната и општествената средина, културно
историските знаменитости, индустриските и земјоделските капацитети во согласност со воспитнообразовната работа на
училиштето. Воедно учениците се запознаваат и со традицијата и обичаите во различни делови од Р. Македонија.

Во зависност од интересите на учениците и од временските услови можни се и промени во планот за изведување на
екскурзиите.

Во текот на учебната година за сите ученици ќе бидат организирани:

Програма за  изведување на еднодневен есенски  излет, за учениците од прво до девето  одделение
од ООУ ,,25 Мај "– Општина Гази Баба-Скопје, во учебната 2019/2020 година

Екскурзии / Излети Време на
изведување Релација Одделение

Еднодневен

есенски излет
Септември СРЦ-Сарај I – IX одд.

Еднодневен
пролетен излет Април Матка-Сарај I – IXодд.

Еднодневна
екскурзија Мај Музејот на Албанската азбука

-Битола III одд.

Дводневна екскурзија Јуни Струга VI одд.

Тродневна екскурзија Јуни Струга IX одд.

Настава во природа

Maj

(По посебно изготвена
програма)

Струга V одд.
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1. Еднодневниот излет ќе биде изведен со посета на СРЦ-Сарај-Скопје , со учениците од прво до девето одделение, за
време на воспитно – образовната работа во месец септември 2019 година, со согласност од најмалку 30 %
родителите на учениците од паралелките.

2. Цели:
- Запознавање со СРЦ-Сарај-Скопје и околината
- Воспоставување, развивање и негување на пријателство,
- Грижа за сопственото здравје
- Запознавање со природната околина,
- Поттикнување и развивање самостојност на учениците, едукација,другарство и рекреација
3. Задачи:
- Развивање интерес кон природата, градење еколошки навики.
- Социјализација, развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење.
4. Содржина на еднодневниот излет:
- Јасни напатствија околу начинот при патувањето, пристигнување на локацијата и одбирање место за смествање
- Запознавање и разгледување на рекреативниот центар-фотографирање
- Врема за појадување и разговаор за првите впечатоци
- Изведба на разни спортски активност на ниво на групи (народна топка)и сл.
- Подготовка за заминување од рекреативниот центар
- Разговор со учениците за впечатоците од излетот

5. Учесници во излетот:
Наставници во одделенска и предметна настава

6. Времетраење на еднодневниот излет : од 8.30 ч до 14 ч
7. Раководители на излетот: Вулнет Салиху и одделенските раководители.
8. Начин на финансирање:   Самофинансирање од родители за учениците од 1 одд .- 9 одд.

Програма за  изведување на еднодневен пролетен излет, за учениците од прво до девето  одделение
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од ООУ ,,25 Maj "– Општина Гази Баба - Скопје,во учебната 2019/2020 година

1 Еднодневниот излет ќе биде изведен со посета на Матка,Сарај -Скопје , со учениците од прво до девето одделение, за
време на воспитно –образовната работа во месец Април 2020 година, со согласност најмалку 30 % од родителите на
учениците од паралелките.

2. Цели:
- Реализација на еднодневен излет со забавен и рекреативен карактер,
- Запознавање со  околината СРЦ-Матка,Сарај ,
- Воспоставување, развивање и негување на пријателство,
- Грижа за сопственото здравје
- Запознавање со природната околина,
- Поттикнување и развивање самостојност на учениците, едукација, другарство и рекреација
3. Задачи:
- Да се истражува природата и објектите во близината околина,
- Воспоставување, развивање и негување на пријателството,
- Да се поттикнат чувства кон зачувување на природата,
- Да се развива социјализација, колективна заштита и стекнување искуства за осамостојување и грижа са себе и

околината.
4. Содржина на еднодневниот излет:

Посета на Термоелектраната на Матка и околината
- Разгледување на културно споменици, набљудување и собирање податоци, ликовно и литературно творење,

рекреација, дружење.
- Разговор со свештеното лице и кустосот
5. Учесници во излетот:

Наставници во одделенска и предметна настава

6. Времетраење на еднодневниот излет : од 8.30 ч до 14 ч
7. Раководители на излетот: Вулнет Салиху и одделенските раководители.
8. Начин на финансирање:  сампфинансирање од родители за учениците од 1 одд . 9 одд.

Програма за изведување на еднодневна екскурзија за учениците од 3 одделение
од ООУ„ 25 Maj  “ – Општина Гази Баба,за учебната  2019/2020 година
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1. Еднодневната екскурзија со посета на Музејот на Албанската азбука -Битола , ќе биде изведена со учениците од трето
одделение за   време на воспитно – образовната работа и тоа во текот на месец Мај 2020 гoдина, со согласност од 30
%  родителите на учениците од одделението.

2. Цели:
 Запознавање еден од најважните политички, културни, научни, јазични и образовни настани за албанскиот народ.
 запознавање со историјата на Конгрес на кој се создаде албанската стандардизирана азбука.
 запознавање културниот развој на Албанците .
 запознавањ усвоена одлуката да се прифати латиницата со извесни промени на буквите адаптирани на особеностите

на албанскиот јазик.

3.  Задачи:

 Развивање љубов кон најважните политички, културни, научни, јазични и образовни настани за албанскиот народ.
 развивање позитивен однос кон Конгресот во Битола најзначаен културен настан за албанскиот народ на почетокот на 20

век.
 воспоставување,развивање  и негување на настан е поврзан со Битолскиот конгрес
 да се развива заштита на експонатите во поставката на Музејот на албанската азбука во Битола настан  поврзан со

Битолскиот конгрес .

4. Содржина и активности
- Јасни напатствија околу начинот при патувањето, пристигнување на локацијата Музејот на албанската азбука во Битола

.
- Запознавање и разгледување на културниот настан.
- Врема за појадување и разговаор за првите впечатоци.
- Разговор со учениците за впечатоците од посета на Битолскиот конгрес

Раководител на екскурзијата; наствници и ученици
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- сите одделенски раководители на учениците
Време на реализација и времетраење од 7.30 ч до 16 ч Мај 2020
Локалитети за посета и правец на патување : Музејот на албанската азбука во Битола.
Скопје, Велес,Кавадарци,Прилеп, Битола-Скопје

Техничка организација
- Висококвалитетни, климатизирани и безбедни патнички автобуси со туристички водич, лекар.

Начин на финансирање
- Самофинасирање од страна на родителите.

Програма за изведување на дводневна екскурзија за учениците од 6 VI одделение
од ООУ„ 25 Maj  “ – Општина Гази Баба,за учебната  2019/2020 година
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3. Дводневната екскурзија со посета на Струга, ќе биде изведена со учениците од шесто одделение за   време на
воспитно – образовната работа и тоа во текот на месец јуни 2020 гoдина, со согласност од 30 %  родителите на
учениците од одделението.

2. 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 со музеи, цркви, водопади и локалитетот Шарена Џамија,

Вруток,централите  Шпилје и Глобочица идр,
 развивање позитивен став кон спомениците и природната околина.

3.  Задачи:

 развивање љубов кон татковината и еколошката свест
 развивање позитивен однос кон културните вредности и поттикнување  чувства кон зачувување на истите
 воспоставување,развивање  и негување на пријателство
 да се развива социјализацијата, колективната заштита и стекнување на искуства за осамостојување и грижа за себе и
околината

4.  Содржина на дводневната екскурзија:
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Прв ден:

 1. ден
Поаѓање на групата од пред училиште  во 07.30 часот Се патува преку Тетовосо  со попатна посета на шарена

Џамија, Гостивар, Вруток. Се продолжува за Маврово со панорамско разгледување на езерото,. Се продолжува за Дебар
разглед на градот,панорамско разгледување на езерото, централите Шпиле и Глобочица. Пристигнување во Струга
сместување во објектот. Вечера организирана забава со диско музика,ноќевање.

2. ден

Појадок, посета на граничниот премин со Р. Албанија, разглед на градот, природниот научнниот музеј во Струга, мостот
на поезијата, културниот дом и други места. Ручек и поаѓање за Скопје.

5.  Учесници во екскурзијата: учениците од 6 одд со одделенскиот раководители.

6. Одговорен наставник Илир Зендели одделенски раководител на 6/2

7. За учениците кои нема да учествуваат во екскурзијата, училиштето ќе организира насатава.

8. Родителите ја финансираат дводневната екскурзија

Програма за изведување на тридневна екскурзија од ООУ,,25 Maj ,, Скопје- Гази Баба за IX (деветто)

одделение во учебната 2019/2020
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1. Тридневната екскурзија на релација Скопје-Струга-Скопје ќе биде изведена со учениците од  девето одделение  за
време на воспитно –образовната работа во текот на месец јуни 2020 година,со согласност од најмалку 30 % од
родителите на учениците во паралелката.За учениците кои нема да учествуваат во екскурзијата ,училиштето ќе
организира настава.

2. Цели :
- Запознавање со културно историските споменици;
- Да се поврзе наученото во училишните клупи со конкретното;
- Запознавање на татковината и стекнување на трајни знаења;
- Да се развива  интерес кон природата и градење на еколошки навики;
- Да се развива интерес кон спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење;
- Поттикнување и развивање на самостојност на учениците, едукација другарство и рекреација;

3. Задачи :
- Развивање на љубов кон татковината;
- Воспоставување, развивање и негување на пријателство;
- Развивање позитивен однос кон културните вредности и поттикнување на  чувствата кон зачувување на

културното наследство;
- Да се развива социјализацијата, колективната заштита и стекнување на искуства за осамостојување и грижа

за себе и околината;
- Градење чувство на патриотизам и зачувување на историските вредности

4. Содржина на тродневна екскурзија:

Прв ден :
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Скопје – Тетово – Гостивар – (посета на Вруток) – Маврово ( панорамско разгледување на Мавровското Езеро) – Долина на
реката Радика– Хидроцентралите Шпиље и Глобочица, Вевчани ( посета на изворите), Струга (реката Дрим, Мостот на
поезијата) –(сместување во хотел) вечерата и ноќевање.

2. ден
Појадок, посета на граничниот премин со Р. Албанија, разглед на градот, природниот научнниот музеј во Струга,

мостот на поезијата, културниот дом и други места. Св.Наум и изворите на реката Црн Дрим, со попатна посета на
наколната населба Градиште. Враќањето во хотелот е предвидено за ручек, по кој учениците заминуваат на прошетка во
Охрид, при што ќе бидат посетени: Плаошник, Самоилова тврдина, амфитеатарот, Билјанини извори. Попатно е
предвидена прошетка низ стариот дел на Охрид и запознавање со охридската архитектура. Враќање во хотелот.
 3. ден

Појадок. Посета на Вевчани и изворите, а на враќање прошетка низ Струшката чаршија, на истекот од од
Охридското Езеро и по течението на Дрим, посета на куќата на Миладиновци и Природо-научниот музеј. Враќање во
хотелот за ручек и заминување за Скопје преку Кичево, Гостивар и Тетово, со попатен одмор на превојот Стража.
Пристигнување пред училиштето попладне.

5. Учесници во екскурзијата : учениците од  9 деветто  одделение
6. Одговорен наставник Вулнет Салиху одделенски раководител на 9/4одделение
7. За учениците кои не одат на тридневната екскурзија , ќе бидат опфатени со организирана настава во

училиштето
8. Родителите ја финансираат екскурзијата
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ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ

„ 25 Мај " Скопје-Гази Баба

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАHA НАСТАВА ВО ПРИРОДА ЗА

УЧЕНИЦИТЕ ОД V ОДДЕЛЕНИЕ

Струга
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ЦЕЛ HA НАСТАВАТА BO ПРИРОДА:

Учениците изворно да се здобијат со знаења, претстави и поими во природната средина и истите да се дополнуваат,
потврдуваат и систематизираат со промена и користење на современи педагошки форми и методи и техники на работа.
Учениците да се запознаат со природно - географските, биолошко - еколошките, етнолошките, антрополошките и културните
обележја на  Струга и Охрид

ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ:

Развивање способност за набљудување и воочување на предметите и појавите во животната средина, согледување и
сфаќање на нивните меѓусебни врски и односи во природата и општествената средина.

Продлабочување, проширување и збогатување на ученичкото искуство за откривање на нови знаења преку организирање на
истражувачки постапки. Решава голем проблем разложувајќи го на помали проблеми или го претставува користејќи
дијаграми. Усно и писмено  го образложува начинот на решавање и размислување;  поставува хипотези (претпоставки ) и ги
проверува.  Утврдува дали одговорот е разумен.

ВОСПИТНИ ЦЕЛИ:

Развивање љубов и почит кон татковината, нејзините убавини и историското минато; Учениците подобро меѓусебно да се
запознаат, да се продлабочи другарството и да се надминат социјалните и националните разлики; Да се негуваат и
развиваат индивидуалната, тандемската и групната работа помеѓу учениците и позитивните навики како што се
самостојноста, толеранцијата и истрајноста;

Развивање смисла за убавото, чување на природата и духовните богатства, формирање навики за организирано културно
користење на слободното време.

СОДРЖИНИ
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Теми за истражување

Природа и екологија:

Водата како животна средина - истражување на Струшкото Езеро - флора и фауна;

Земјата и воздухот како животна средина и услов за живот; Сонцето, услов за живот; Растенија и животни кои се среќаваат
во крајот, Изработка на хербариум.

Општество:

Културното наследство на тлото на РМ; Селска куќа и стара градска куќа – архитектура.

Литература и творење:

Употреба на голема буква при пишување на имиња на држави, народи, градови, села, области и нивните жители

Читање проза и поезија за историјата, животот и работата на луѓето во Струга и околината;

Литературно творење,пишување извештаи. Голема буква при пишување на празници објекти и градови чие име е напишано
со број (цифра)

Математика:

Решавање задачи со мерење и решавање проблеми со користење на мерки за време (секунда, минута,час, ден,месец и
година), нивно претставување со дијаграм, распоред даден во 24 часа и календар во интервали од седмици и месеци.

Култура и фолклор:
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Народни песни, носии, ракотворби, игри, традиции и обичаи од Струга -посета на куќата на Миладиновци, Мостот на
поезијата,  с. Вевчани;

Спорт:

Утринска гимнастика; Одење и пешачење во природа;

Атлетски дисциплини и натпревари;

Спортски игри: фудбал, ракомет, народна топка; Рекреативно - забавни игри (игри без граници)

Производствено - корисна работа:

Изработка на украси од глинамол, растителни делови и други природни материјали;

Изработка на книги и постер за Струга.

Културно - забавни активности:

Вечер на хумор и смеа; Избор на најдобар глас;

Вечер на народни игри и модерен танц; Квиз натпревар; Најдобра маска; Игранка

Хигиена и здравје:
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Одржување лична и општа хигиена; Норматив, листа за јадења на здрава и разновидна храна значајна за раст и развој на
учениците.

Распоред на времето во текот на денот:

Станување; Утринска гимнастика; Лична хигиена и уредување на собите;

Појадок; Настава; Ручек; Време за одмор; Ужина и активен одмор;

Вечера; Културно - забавни активности; Лична хигиена и спиење.

Маршрута:

Поаѓање: Скопје; Тетово; Гостивар., Посета на Вевчани и Вевчанските извори, Струга - сместување. Враќање: Струга;
Кичево; Гостивар; Тетово; Скопје.

ПРВ ДЕН:

Поаѓање од училиштен двор во 8 часот; По напуштањето на Скопската Котлина навлегуваме во Дервенската Клисура;
Панорамско набљудување на Полошката Котлина и течението на реката Вардар;

Панорамско набљудување на природната околина; Посета на Шарена Џамија Тетово,посета на Вевчани и Вевчанските
извори; Пристигнување во Струга околу 14 часот; Сместување и запознавање со објектот и куќниот ред во објектот.Ручек
,лична хигиена и одмор на учениците;Прошетка на учениците со цел да се запознаат со околината на објектот и пешачење
во природа; Разговор за местоположбата на градот Струга;Вечера;Лична хигиена и спиење.
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ВТОР ДЕН:

Средување на собите, лична хигиена, појадок и подготовка за патување:

Охрид:

- посета на Амфитеатарот, - Самоиловите тврдини, - Плаошник, - посета на куќата на Робевци; - првата печатница (рачна
изработка на хартија), - посета на спомен куќата на Григор Прличев, - прошетка по плоштадот на градот и - посета на
занаетчиски дуќани.

НAСТAВА:

Албански јазик: Голема буква при пишување на празници чие име е напишано со број (цифра)

Математика: Решавање задачи со мерење и решавање проблеми со користење на мерки за време (секунда, минута,час,
ден,месец и година)

Општество: Иселеништвото од РМ во светот.

Музичко образование: „Пролет“ – утврдување на музичка целина фраза. Музичко изразување и творење (стр.87)

Физичко и здравствено образование: Основни елементи на ракометот

Набљудение: релјефни карактеристики, архитектура, растенија и животни, , тврдини
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Корелација: Албански  јазик, општество, физичко и здравствено образование

Ручек; Попладневен одмор; Ужина,

Слободни активности;

- прошетка низ чаршијата во Струга (Мостот на поезијата, истекот на реката Црн Дрим од Охридското Езеро

Вечера; Културно- забавни активности; Лична хигиена и спиење.

ТРЕТ ДЕН:

Средување на собите, лична хигиена, појадок и подготовка за настава;

НAСТAВА:

Албански јазик: Употреба на голема буква при пишување на имиња на држави, народи, градови, села, области и нивните
жители

Општество: Писмен состав: Еден иселеник раскажува

Физичко и здравствено образование: Слободно ракометно водење -ИКТ

Математика: Распоред даден во 24 часа и календар во интервали од седмици и месеци.
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Набљудение: археолошки наоѓалишта, спомен куќи и музеи, архитектура, рстенија и животни.

Корелација: Албански јазик, математика, природа, физичко и здравствено образование

Прошетка во блиската околина Струга посета на природно научен музеј .Др .Никола Незлобински .

Ручек;  Лична хигиена и спиење.

Средување на впечатоците од периодот поминат во Струга.

Четврти ден :

• Активности во близина на одморалиштето

• Работилница по групи (на брегот на Охридското езеро)

• Пишување извештаи од посетата на градот Охрид

• Литератутни творња ,цртање и средување на впечатоците.

• Разгледување на рељефот на  околината

• Писмена вежба: ,,Опис на езерото,,

• Цртање на езерото

•Составување текстуални задачи со мерки

• Собирање и одземање на мерките за должина

• Вечерна забава  и учество во натпревар ,,Златен глас,,
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Пети Ден:

Поаѓање од Струга кон Скопје, и пристигање  во попладневните часови

* При реализација на наставата во природа ќе се почитува во целост член 9 од „Правилникот за начинот изведување
на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта„(За учениците кои не
одат на настава во природа училиштето организира настава во училиштето за истите).
Одделенски раководители:

Одделенски раководители:

1. Арјета Имери -одделенски наставник

2. Шеќерије  Сулејмани -одделенски наставник

3. Шќипе Садику -одделенски наставник

4. Хајрула Емини -одделенски наставник

5. Хабибе Селими -одделенски наставник

6. Веби Ахмети - одделенски наставник – кординатор на тимот

7. Лумније Лачи - одделенски наставник
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Техничка организација

За програмите за изведување на екскурзии  и други слободни активности на учениците од III, V, VI, IX, I-IX  одделение
во учебната 2019/2020 година, критериум за доделување на договорот е најниска цена.

Училиштето како најповолен понудувач ќе го избере понудувачот кој ги исполнува и следниве минимум критериуми:

• да е регистриран согласно позитивните прописи во Република Македонија за   вршење на соодветна туристичка
дејност;

• да има успешно реализирани најмалку три ученички екскурзии и други слободни активности, по последните три
години;

• да ги исполнува условите за превоз на групи деца, согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и
правилникот за посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат групи деца;

• да се обезбеди водич на патувањето;

• плаќањето да биде на рати по договор;

• учениците да имаат три оброци дневно и ужинка;

• исхраната да е изготвена по норматив и според возраста на учениците, во согласност со препораките од
наставниците;

• да се обезбеди здравствена заштита и постојан медицински кадар;

• осигурување на учениците;

• училница за изведување на наставата во природа, според нормативот за деветгодишно основно образование.
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Стручен тим за подготовка на програмата за екскурзија:

Фадил Муртезани- директор

Азиз Куртиши - Педагог

Вулнет Салиху- наставник по физичко и здраствено образование

Сузана  Курбардовиќ – одделенски наставник
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План за изведување на набљудувања и посети на

знаменитости и установи

Набљудувања:
 Набљудување на местото на живеење
 Набљудување на природата
 Набљудување на сообраќајот

Посети:
За поадекватно реализирање на наставниот план и програм, за полесно осознавање на наставните планови и содржини

планирани се посети на одредени објекти и манифестации од областа на културата кои ќе ги збогатат знаењата на

учениците:

-Посета во Битола ,, Музеја на албанската азбука,,

- Театар за деца и млади

- Универзална Сала

- Музеј на град Скопје

- Музеј на жртвите на холокаустот

- Библиотека “Другарче”

- Саем на книгата

- Етнолошки и природо - научен музеј

- Градски кина

- Изложби

- Даут- Пашин амам

- Археолошки музеј на РМ

- Јаја Пашина џамија
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Соработката со други воспитно - образовни установи ќе значи соработка со основните училишта од општина Гази
Баба, градот и пошироко и ќе се одвива во насока на активности кои ги третираат наставата и воннаставните активности
како што се натпреварите во знаење во разни подрачја, ликовни хепенинзи и  литературни читања и разновидни спортски
натпревари.

Предвидена е посета на други институции од интерес за наставата

пошта, ЗОО, Аеродром, Железничка станица

Посета на метеоролошка станица
Посета на Планетариум
 Културни манифестации – илбери
Новогодишна претстава
Посета на градот Скопје и неговите знаменитости
Посета и запознавање со работата на општината

Наставните посети надвор од училиштето за учениците од прво до деветто одделение ги планираат наставниците во
своите  наставни програми. Овие  посети се планираат и реализираат и со цел да се искористат како ефективни ресурси за
учење и стекнување трајни знаења. Меѓу другите цели се и:

Цели:
 Да се оспособи за воспоставување на културен однос со опкружувањето во насока на:

- лично обраќање кон други луѓе ;
- приспособување на говор во дадена ситуација;
- културно однесување со други луѓе;
- еколошко однесување.

 да ги прошират сознанијата за непосредната околина;
 да се оспособуваат за набљудување, опишување и споредување;
 да се оспособуваат да користат различни извори на знаења;
 да ги прошират знаењата за културното  богатство на својата татковина;
 да се ориентираат во просторот и времето;
 да стекне елементарни знаења за театарот и драмската уметност;
 да се формираат навики за културно однесување при посета на театар , куклена претстава;
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 да се развива позитивен однос и почитување на различни професии;
 запознавање со училишната средина;
 да се запознае со стари градби, носии, стари предмети;
 да се запознае со сообраќајот од домот до училиштето;
 да ги спознава правилата за безбедно движење;
 да може безбедно да се движи во локалната средина;
 да ги препознава звуците од природата и околината ;
 да развива хуман однос кон живиот свет;
 да се развива свест за зачувување на чиста околина.

Стручен тим за подготовка на програмата за екскурзија:

Фадил Муртезани- директор

Азиз Куртиши- педагог

Флорије Дика – Псиколог

Ајсаер Гаши-Дефектолог

Сузана Курбардовиќ – одделенски наставни

Анета Цаневска –Предметен наставник по македонски јазик

Теута Хаскај- Предметен наставник по германски јазик
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ПЛАН И ПРОГРАМА НА  ПОДМЛАДОКОТ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ

Друштвото на Подмладокот на Црвениот Крст како здравствена и социјално-воспитна организација во Основното

училиште треба да го придонесе следното:

 Да го подигне нивото на здравствена култура и да ги оспособува членовите да внимаваат и да го унапредуваат своето
здравје и здравјето на своите најблиски;
 Развивање смисла за меѓусебна помош, солидарност, развивање меѓунационален и интернационален план, без оглед

на националната и расната припадност што треба да придонесе за зачувување на мирот во светот;
 Да ги запознава членовите со задачите на Црвениот Крст за ублажување на последиците од вооружени судири и

елементарни непогоди и да ги оспособува и тие да земат активно учество во реализација на такви акции и програми.
О П Е Р А Т И В Е Н  П Л А Н НА ПОДМЛАДОКОТ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ

Одговорни наставници: 1. . Хајдар  Сејди -Прецедател

2. Салата Бектеши- потпрецедател

3. Јусуф Реџепи

4. Сузана Курбардовиќ

5.Вулнет Аќифи
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р.б
р. ПРОГРАМСКА СОДРЖИНА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ

1. Подготовка за годишно собрание одгов. наставник септември

2. Избирање на ново раководство на активите и делегати на Собранието
на друштвото

одделенски одбор на
ПЦК

3. Одбележувањер на Недела на младите на Црвениот крст 16-22
септември – Прием на првачиња во Подмладокот на Црвениот крст

4. Снабдување со стари учебници, снабдување на материјално
необезбедени ученици со учебници, училишен прибор, чанта

5. Уредување на хигиенско катче

6. Учество во акцијата “Недела на борба против ТБЦ” (14-21.Септември)

7. Прибирање чланарина

1. Акција за чистење и грижа за зеленилото во училишниот двор одгов. наставник октомври

2. Посета на детска болница со пригодна програма и подароци

3. Грижа за чистота и уредност на учениците

4. Разговор со училишниот лекар

5. Натпревар за најчиста и најуредна училница

1. Како да се заштитиме од грип и настинка одгов. наставник ноември

2. Грижа за старите лица

3. Разговор и предавање за штетноста на алкохолот, пушењето и дрогата

4. Учество во акцијата “Месец на борба против алкохолизмот,
наркоманијата и пушењето”
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5. Натпревар за најчиста и најуредна училница

1. Организирање на курс за лична хигиена одгов. наставник декември

2. Недела на борба против СИДА 1-7 декември

3. Одбележување на недела на здрави заби

4. Посета на старечки дом -со пригодна програма и подароци

5. Квалитетот на исхраната на учениците и улогата на здравата исхрана

6. Опфатеноста на учениците во исхраната

7. Грижа за чисти и уредни училници

8. Украсување на Училиштето во Новогодишен амбиент

1. Разговор за грипот и настинката наставници јануари

2. Организирање на зимување за членовите на ПЦК одгов. наставник

1. Акција “Да го исчистиме училишниот двор и околината од снег” одгов. наставник февруари

2. Како да се заштитиме од грипот и настинката – исхрана во зимскиот
период

3. Хигиената во ходниците, дворот, ВЦ

4. Недела на борба против срцеви болести

5. Посета на Кардиологија

6. Натпревар за најчиста и најуредна училница

1. Недела на борба против ракот –1-7 март одгов. наставник март

2. Чистење и уредување на училниците, училиштето и училишниот двор

3. Ден на крводарителството во Р.Македонија – 17 март

4. Заштита од паразити: вошки, глисти, шуга, крлежи и др.
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5. Уредување на цветна градина

1. Одбележување на 7-ми Април – Меѓународен ден на здравјето одгов. наставник април

2. Собирна акција за прибирање стари употребувани обувки, облека,
амбалажа и постелнина

3. Акција - чистење на училишниот двор

4. Организирање натпревар за најчиста и најуредна училница

1. Собирање лековити билки (берење, сушење, употреба) одгов. наставник мај

2.
Одбележување на 8-ми Мај –

Светски ден на Црвениот Крст
мај

3. Разговор за сложените чувства – хуманост, солидарност, толеранција

4. Прогласување на најчиста училница во текот на годината

1. Акција за собирање искористени учебници и училишен прибор одгов. наставник јуни

2. Организирање на летување за членовите на ПЦК

3. Извештај за работата на ПЦК
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- Програма за работа со надарени деца

ЦЕЛИ СОДРЖИНИ АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАТОРИ ОЧЕКУВАНИ ЕФЕКТИ

-Креирање на политика

за работа со надарени ученици

-Формирање на Училишен тим за
работа со надарени ученици

-Формирање на тим за поддршка

-Изготвување на годишна програма за работа

-Евидентирање на надарените ученици

-Разговор со одд. наставници и раководители

Стручни соработници

Одд. Наставници Одд.раководители

Септември октомври

-Успешна реализација
на планираните
активности

-Идентификација на надарените
ученици преку прашалници за
логичко-математичка надареност,
музичка, ликовна и надареност за
јазик

-Запознавање на тимот со надарените
ученици и видот на надареност

-Задавање на тестови за утврдување
на специфичните пособности на
учениците преку батеријата ДАТ

-Разговори со одд.наставници, раководители,
предметни наставници и родители

-Сов.консул.разговори со одд.наствници,
ракововодители, предметни наставници,ученици и
нивните родители

Стручни соработници

Одд. наставници и раководители

Предметни наставници oктомври

Стручни соработници,

одд.наставници, одд.раководители и

предметни наставници

ученици, родители

јануари, февруари

- Преглед и евиденција
на надарените ученици
според видот на
надареноста на
учениците

-Проценка на
специфичните
способности на
надарените ученици

-Примена на соодветни
форми/методи за
работа со овие ученици

-Вклучување на надарените ученици
во додатна настава и воннаставни
ученички активности

Примена на современи наставни методи и форми

-Избор на задачи, материјали, дополнителна
литература за развивање на интересите и надареноста

-Планирање и
организација на
поучувањето на овие
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на овие ученици Одд.наставници и раководители

Предметни наставници

во текот на годината

ученици

-Проширување на
програмите за работа со
соодветни содржини
прилагодени кон
потребите на
надарените ученици

-Следење на индивидуалните
постигања на надарените учениците

( на крајот на секој квалификационен
период)

-Евиденција на успехот, редовноста и однесувањето

-Анализа на постигањата на надарените ученици од
работата во воннаставните ученички активности и
додатната настава

Одд. наставници

Одд.раководители

Стручни

ноември, јануари, април,јуни соработници

Предметни наставници

Родители

-Проценка на
постигањата на овие
ученици

-Определување на
соодветни
форми/методи за
понатамошна работа

-Подобрување на
постигањата на
надарените

-Подобрување на социјалниот и
емоционалниот статус на надарените
ученици

-Разговори со учениците на одд.часови

-Разговори со родителите на родителски и
индивидуални средби

Стручни соработници,

родители,

одд.наставници и раководители,

предметни

во тек на годината наставници

-Развивање на
позитивни ставови кај
учениците кон
надарените учениците

-Вклучување на
надарените ученици во
активности од
локалната заедница

-Подобрување на
социјализацијата на
надарените учениците
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-Евалуација на активностите
предвидени со програмата за работа
со надарените ученици

-Утврдување на јаки/слаби страни од реализацијата на
програмата за работа со надарени ученици

-Изготвување на стратегија за понатамошна работа

Стручни соработници

Одд. наставници

Одд.раководители

јуни

Проценка на ефектите и
постигнатоста  на
планираните цели во
воспитно образовниот
процес со овие деца

- Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни потреби

Акциски план за откривање и грижа за учениците со емоционални потешкотии и посебни образовни потреби

Цели

Содржина и реализатори

Очекувани ефекти

1. Помош при изготвување на глобално
и тематско планирање на наставната
програма за реализирање во учебна
2019 / 2020 година

Изработка на акционен план Изготвување на годишна
програма за работа Формирање на тим за поддршка
Планирање активности за успешна реализација на
инклузијата во училиштето

Стручни соработници Одделенски наставници
Одделенски раководители

Јули - август

Успешно реализирање на
планираните цели
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2. Идентификација на ученици со
емоционални потешкотии и ПОП

Разговори со одд.наставници и раководители
Идентификување на учениците со ПОП запишани во I
одделение Опсервација на часови за идентификација на
учениците

Стручни соработници Одделенски наставници
Одделенски раководители

септември

Евидентирање на
учениците со емоционални
потешкотии и посебни
образовни потреби и
градење на соодветна
стратегија за работа со нив

3. Запознавање на предметните
наставници од VI одделение со
учениците со емоционални потешкотии
и посебни образовни потреби кои
преминуваат од одделенска во
предметна настава

Размена на искуства меѓу одделенските и предметните
наставници за работата со овие ученици (со ученичко
досие)

Стручни соработници Одделенски наставници
Предметни наставници од шесто одд. септември

Соодветен одговор,
адаптација на учениците
со емоционални
потешкотии и ПОП кои
преминуваат во VI одд

4. Насоки за изготвување на
индивидуален образовен план,
консултации за пополнување на
обрасците

-Состаноци со наставниците, ИТ, родителите за
засегнатите ученици за изготвување на ИОП -
долгорочен -среднорочен -дневно планирање на
диференцирани цели Изготвување на ИОП за
учениците со ПОП од прво одделение

Наставници, Стручни соработници Директор Родители

Август – септември - октомври

Успешна реализација на
наставната програма со
сите ученици

5. Континуирана поддршка на
учениците со емоционални потешкотии
и посебни образовни потреби

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

Стручни соработници Одд. наставници
Одд.раководители Родители Ученици

Во текот на целата учебната година

Подобрување на
постигањата Вклучување
во животот на
паралелката, училиштето
и локалната заедница
Зајакнување на
родителските вештини и
капацитети
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6. Соодветен одговор на учениците со
емоционални потешкотии и ПОП

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

Стручни соработници Одделенски наставници
Одделенски раководители

По завршување на секој квартал

Процена на 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 Стручни соработници
Одделенски наставници Одделенски раководители
Предметни наставници Родители

Во текот на годината

Подбрување на
постигањата Подобрување
на социјализацијата на
овие ученици

8. Подобрување на социјалниот и
емоционалниот статус на учениците со
емоционални потешкотии и ПОП

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

Стручни соработници Одделенски наставници
Одделенски раководители Предметни наставници
Родители

март

Развивање на
самодоверба и
самопочитување кај овие
ученици

9. Подобрување на инклузивната
практика

Инструктивна работа со наставници Дефектолог,
педагог, социолог, социјален работник, психполог, ИТ,
наставници

Цела година

Постигање на планираните
цели во воспитно
образовниот процес на
децата со посебни потреби
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Насоки за изготвување

на ИОП и пополнување

на потребните обрасци

*наставниците да се оспособат за

пополнување на образецот за ИОП; *да

им се овозможи на учесниците во

активностите темелно разбирање на

инклузивното образование како процес

кој постојано се развива

* Одржување

работилница за

изработка на ИОП

Тим на ИО, и

наставници

*Отворена наставна програма;

*Предавањата се достапни до сите;

*Предавањата активно

поттикнуваат разбирање на

разликите и инклузијата; *Сите

деца се поттикнати; *Тимско

работење

Примена на

инструменти за

идентификување на

надарени ученици

* Идентификација на талентираните

ученици / идентификација на типот на

успешност ; * да се развива креативното

мислење кај надарени

деца/идентификација на видот на

успешност * да се развива соработката

помеѓу учениците; * да ја зајакнуваат

самодовербата и самопочитта

надарените и талентирани ученици; * да

ги подобруваат индивидуалниот и

социјалниот живот и работа; *да

* Идентификувње

на

карактеристиките за

учењето; *

Идентификувњет на

творечките

карактеристиките; *

Препознавање на

мотивационите

карактеристики; *

Идентификување

*зајакнување на самодовербата и

самопочитта; *поттикнување и

унапредување на креативноста; *го

подобруваат индивидуалниот и

креативниот живот и работа; *

применуваат техники на креативно

мислење; *го развиваат

кооперативното учење; *го

подобруваат личниот и

социјалниот развој
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обезбедиме учениците да научат да

применуваат техники на креативно

мислење со што ќе го развиваат

кооперативното учење воедно ќе го

подобрат личниот и социјалниот развој

на социјалните

карактеристики

Тим за ИО -Тим за

унапредување на

оценувањето на

учениците -Тим за

професионален

развој

Информирање на

родителите

*да го опишеме инклузивното

образование; *да објасниме што

претставува тимот за инклузија во

училиштето; *да објасниме како тимот за

инклузија во училиштето може да му

даде поддршка на развојот за

инклузивното образование во

училиштата

Одговор на

прашањата: *Што

треба да прави

тимот за инклузија

во училиштето?

*Кој треба да биде

вклучен во тимот?

*Со кои предизвици

за инклузијата тие

треба да се

*знаат за инклузивно образование;

*знаат која е задачата на тимот за

инклузивно образование и како

функционира
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справуваат? *Како

треба да работиме

за да ја постигнеме

целта Тим за ИО

Наставници Совет

на родители?

Следење на

афективните

постигнувања на

учениците

*Уредно документирање на методите и

инструментите за оценување на

афективните постигнувања на учениците

*наставниците да се оспособат за

пополнување на образецот за

афективните постигања на

ученицитеИОП;

* Одржување

работилница за

изработка на

обрасци за

следење на

афективните

постигнувања на

учениците

Тим за ИО Тим за

унапредување на

оценувањето на

*Уредно водење на

документацијата за следење на

афективните постигања на

учениците
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учениците

Проценка и

идентификување

(детектирање) на

наставните потреби за

децата

Давање поддршка на наставниците да

се оддалечат од пристапот „посебни

потреби“ кон идентификување на

потребите за учење на децата и кон еден

пристап кој се фокусира на

идентификување (детектирање ) на

пречките при учењето

Одржување на

работилница за

идентификување

(детектирање) на

потребите

Инклузивен тим

Промена на именувањето

„посебни потреби“ и

идентификување како потреби за

учење на децата и примена на

еден пристап кој се фокусира на

идентификување (детектирање ) на

пречките при учењето

Класификација – МКФ –

ДМ

Разбирање на проценката како дел од

процесот на решавање проблеми, идеи

за унапредување на практиките за

проценка

Работилница

Инклузивен тим

Разбирање на проценката како

дел од процесот на решавање

проблеми, идеи за унапредување

на практиките за проценка

Следење и

идентификување на

децата кои имаат

потреба од

*Дијагностичко проверување на

почетокот на учебната година

*Формативно следење преку редовно

водење белешки за учениците, собирање

лични творби и изработки, користење

Изработка на

инструменти за

следење: белешки,

собирање лични

творби, изработки,

*надминување на потешкотиите

при совладување на наставниот

материјал во редовната настава;

*успешно ги совладуваат

содржините од приспособената
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дополнителна настава евалуативни и чек листи *Сумативно

оценување се врши врз база на

податоците од формативното оценување

и следење

евалутивни и чек

листи и др.

Наставници Тим за

ИО

наставна работа кон нивните

индивидуални потреби

Неформални средби со

наставници и разговор

по поедини прашања или

потешкотии

*Размена на искуства, идеи, давање

предлози, договарања за заеднички и

индивидуални активности

Размена на идеи,

предлози, мислења,

консултации

Тим за ИО

Унапредување на инклузивното

образование и на воспитно –

образовниот процес

Средби и консултации

со стручни лица надвор

од училиштето

*Добивање стручна помош во работата;

*Размена на искуства, идеи, давање

предлози, соработка, заеднички и

индивидуални активности по определени

содржини

*средби,

договарања,

консултации и др.;

Тим за ИО

Унапредување на инклузивното

образование и на воспитно –

образовниот процес

Извештај за работата на

ИКТ

Реализирани цели од Програмата Рефлексија на

наставната работа

Тим за ИО

Анализа на работата на

наставниците и на инклузивниот

тим
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ДОЛГОРОЧЕН  ИОП- ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН

Име и презиме:

Основно училиште:

Датум на раѓање:

Одделение:

Наставник:

Временска рамка (од-до):

ПРИРОДА НА ПРОБЛЕМОТ

Се опишува природата на проблемот и како проблемот се манифестира во наставата.Се пишува јаките страни на
ученикот .

СТРАТЕГИЈА (методи, форми, активности)

Покрај тоа кои методи,форми и активности се предлагат , се пишуват и предметите по кои се работи по
диференцирани цели,предмети по кои се работи само со посебен пристап, за кои предмети не е потрбен ИOП

РЕСУРСИ (луѓе, материјал, опрема)

I. Наставник, соученици, родители, стручен тим од училиштето: педагог и психолог, дефектолог, стручни лица.
II. Наставни средства (слики, илустрации, макети, играчки, логички плочки, конструктивен материјал, природен

материјал, списанија, учебници, компјутер, непосредна околина)
III. Прибор за работа (учебници, работни листови, тетратки, боици, блокови, хартија, ножички.
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ОЧЕКУВАНИ ЕФЕКТИ

Што се очекува да се постигне кај ученикот по спроведувањето на ИОП.

СРЕДНОРОЧЕН ИОП–ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН

Име и презиме: Датум на раѓање:
Одделение:

Наставник:

Временска рамка:

Тема:

Предмет:

ДИФЕРЕНЦИРАНИ  ЦЕЛИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ
СТРАТЕГИИ (форми, методи,

активности)

НАЧИН НА ПРОЦЕНКА

Целите произлегуваат од
потребата на ученикот
Се планираат цели за
задоволување на посебната
потреба (подобрување на
однесувањето, подобрување на
моториката) и образовни цели
прилагодени на потребите на
ученикот кои произлегуваат од
целите на програмата на
соодветниот предмет.

- Индивидуален пристап;
- Работа во парови и мали

групи;
- Работа со примена на

компјутер itn.

- Наставни листови
- Писмена и орална (вербална) презентација;
- Изразување преку едукативни активности на

компјутер;
- Креативно изразување преку боење,

моделирање и сечење по даден налог itn.
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Проект МИО

АПЛИКАЦИЈА ЗА СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ ГРАДИМЕ МОСТОВИ

Наслов на проектот ДЕНОВИ НА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА: ГРАДИМЕ ЗАЕДНИЧКА ИДНИНА

Апликант ОПШТИНА „ГАЗИ БАБА“,
ГРАДОНАЧАЛНИК: БОРИС ГЕОРГИЕВСКИ

Партнери

СИТЕ 11 ОСНОВНИ И ПОДРАЧНИ УЧИЛИШТА КОИ ГРАВИТИРААТ ВО ОПШТИНАТА „ГАЗИ БАБА“:
ООУ„НАУМ ОХРИДСКИ“; ООУ„25 МАЈ“; ООУ„КРСТЕ МИСИРКОВ“; ООУ„КИРИЛ И МЕТОДИЈ“;

ООУ„ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“; ООУ„ДАНЕ КРАПЧЕВ“; ООУ„НАУМ НАУМОВСКИ – БОРЧЕ“;
ООУ„КРУМ ТОШЕВ“; ООУ„СТИВ НАУМОВ“; ООУ„ЊЕГОШ“ И ООУ„ВЕРА ЈОЦИЌ“
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I Профил на апликантот
Адреса на училиштето Архимедова 2

opstina@gazibaba.gov.mk Наставен јазик/ци Македонски и албански

Одговорно лице за проектот,
тел. број и е-маил

Адријана Младеновска
076/292-003
mladenovskadrijana@yahoo.com

Проектен менаџер, бр. на
мобилен и е-маил

М-р Анита Ангеловска
076/297-886
anita_angelovska@hotmail.com

Постоечки и/или претходни
заеднички активности со
партнерите

Основните училишта во Општина „Гази Баба“,преставуваат микроопштествени средини каде што  учат ученици
Македонци, Албанци, Роми, Турци, Бошњаци, Срби, Власи и други, и тоа, во еднојазични македонски или албански
училишта или во двојазични училишта, на македонски и албански наставен јазик. Во нив постои позитивна клима и
посветеност кон унапредување на соработката и интегрирање на учениците од различна етничка, јазична, религиска
и друга структура. Општината е една од најактивните во Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието во
однос на реализација на самостојни и заеднички МИО активности, но и во поглед на искористеност на грантови и
ресурси кои ги нуди МОН, ОБСЕ, УСАИД и други партнери и пријатели на образованието и на интеграцијата на
учениците од етнички аспект. Доказ за успешноста  наработата на општината е и учеството на сите 11 училишта во
општината во Деновите на меѓуетничка интеграција: Градиме Заедничка иднина, рализираа успешни активности и
значајно се одбележи денот на општинаа 3-ти Ноември и во иднина се планира истата да премине во традиција.
Ефектите од овие проекти и заеднички активности на учениците се трајни и далекусежни, бидејќи тие истовремено
работат на себе и сопствената личност за зголемување на толеранцијата и прифаќање на различностите, но и на
својата непосредна средина, од каде што потекнуваат овие ученици. Забележително беше и родителското
вклучување во заедничките активности што придонесе кон зајакнување на капацитетите и поддршката на
училиштата и наставниците, во градење на овие трајни вредности. Тимовите за меѓуетничка интеграција
функционираат во сите училишта и се зајакнуваат со редовни менторски средби, кои им помагаат меѓусебно да
споделат позитивни искуства, но и да најдат решение за предизвиците со кои се соочуваат на терен. Неколку
училишта се добитници на мали грантови од МОН за реализирање заеднички активности со своите партнер
училишта. Исто така, кај сите 11 училишта од Општината постои интерес за продолжување на активностите преку
новиот Проект за меѓуетничка интеграција на младите во Македонија.
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II Профил на партнерот/ите

Име, адреса и општина – партнер
1

ООУ„Крсте Мисирков“, ул. Среќко
Пужалка бб, Општина „Гази Баба“, Наставен јазик/ци македонски

Градинка, основно или средно?
Број на смени? Основно училиште Дали се смените мешани? /

Контакт лице партнер 1 Анита Ангеловска
наставник

Претставник/ци на учениците
партнер 1

Викторија Поповска - 9 одд.
АнтониоБошковски- 9 одд

Име, адреса и општина – партнер
2

ООУ„25 Мај“, ул.Алија Авдовиќ, бр.6,
Општина „Гази Баба“, Наставен јазик/ци албански

Градинка, основно или средно?
Број на смени? Основно училиште Дали се смените мешани? /

Контакт лице партнер 2 Елизабета Стојановска,
наставник

Претставник/ци на учениците
партнер 2

Канита Муртезани - 8 одд.
Алем Асипи – 8 одд.
Леузана Асани – 8 одд.

Име, адреса и општина – партнер
3

ООУ„Кирил и Методиј“,ул.6 бр.1 с.
Стајковци, Општина „Гази Баба“, Наставен јазик/ци Македонски и албански

Градинка, основно или средно?
Број на смени? Основно училиште Дали се смените мешани? да

Контакт лице партнер 3 Емилија Георгиевска, наставник Претставник/ци на учениците
партнер 3

Пешевска Стефани – 9 одд
Суаде Сејди Суејла – 9 одд
Емини Ајлин Еминова – 9 одд.

Име, адреса и општина – партнер
4

ООУ “Дане Крапчев“,ул.”Маџари” бр. 9,
Општина „Гази Баба“, Наставен јазик/ци македонски

Градинка, основно или средно?
Број на смени? Основно училиште Дали се смените мешани? /

Контакт лице партнер 4 Магдалена Павлеска, наставник Претставник/ци на учениците
партнер 4

Мирна Мекиќ – 9 одд.
Лука Велкоски – 9 одд.

Име, адреса и општина – партнер
5

ООУ „Крум Тошев“,ул "2" бр.19,
Општина „Гази Баба“, Наставен јазик/ци македонски
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Градинка, основно или средно?
Број на смени? Основно училиште Дали се смените мешани? /

Контакт лице партнер 5 Адријана Младеновскапедагог Претставник/ци на учениците
партнер 5

Ива Мишева – 8одд
Никола Цветковиќ – 6 одд.

Име, адреса и општина – партнер
6

ООУ„Његош“,ул. 2-а бр. 18, Општина
„Гази Баба“, Наставен јазик/ци Македонски и албански

Градинка, основно или средно?
Број на смени? Основно училиште Дали се смените мешани? да

Контакт лице партнер 6 Данијела Величковска, наставник Претставник/ци на учениците
партнер 6

Бојана Цветковска-8одд
Нина Савовска- 8 одд.

Име, адреса и општина – партнер
7

ООУ„Стив Наумов“,
ул Лазар Поп Трајковбр.28,
Општина Гази Баба

Наставен јазик/ци македонски

Градинка, основно или средно?
Број на смени? Основно училиште Дали се смените мешани? /

Контакт лице партнер 7 Магдален Јанковска
наставник

Претставник/ци на учениците
партнер 7

Дијана Мацкова – 9 одд
Антонија Теовска- 6 одд

Име, адреса и општина – партнер
8

ООУ„Григор Прличев“, ул. Гемиџиска,
бр. 57, Општина „Гази Баба“, Наставен јазик/ци македонски

Градинка, основно или средно?
Број на смени? Основно училиште Дали се смените мешани? /

Контакт лице партнер 8 Татјана Силјановска Гочкова Претставник/ци на учениците
партнер 8 Мила Недановска – 8 одд.
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Име, адреса и општина – партнер
9

ООУ„Наум Наумовски – Борче“, ул.
Маџари, бр.25, Општина „Гази Баба“, Наставен јазик/ци македонски

Градинка, основно или средно?
Број на смени? Основно училиште Дали се смените мешани? /

Контакт лице партнер 9 Светлана Петровска
наставник

Претставник/ци на учениците
партнер 9

Симона Митевска – 7одд
Мила Митевска – 7 одд.

Име, адреса и општина – партнер
10

ООУ„Наум Охридски“, ул. 5, бр.1,
Општина „Гази Баба“, Наставен јазик/ци македонски

Градинка, основно или средно?
Број на смени? Основно училиште Дали се смените мешани? /

Контакт лице партнер 10 Даниела Димишковска, наставник Претставник/ци на учениците
партнер 10

Марија Блажевска – 8 одд.
Дамјан Трпковски – 8 одд

Име, адреса и општина – партнер
11

ООУ„Вера Јоциќ“,
ул "Разлошка" бр.5, Општина „Гази
Баба“,

Наставен јазик/ци македонски

Градинка, основно или средно?
Број на смени? Основно училиште Дали се смените мешани? /

Контакт лице партнер 11 Никола Попадиновски
наставник

Претставник/ци на учениците
партнер 11

Ива Ѓорѓиевска-8 одд
Лина Иванова -8одд

Вкупно барани средства 430, 010 МКД
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III Кој е планот?

III.1 Кратко резиме
Планираните активности во овој проект имаат за цел да бидат продолжение на претходно реализираните активности
за одбележувањето на Денот на Општината на 3-ти Ноември. На тој ден повторно ќе се реализира голем настан,
насловен: Градиме заедничка иднина – Денови на МИО во Општината, на кој ќе бидат претставени продуктите од
претходната заедничката работа на учениците. Секој тим од партнерски училишта ќе има зеднички продукти, и тоа
химната, односно песна на општината, драматизација (на двата наставни јазици кои се користат во општината:
македонски и албански), еко изработките поточно грбот на општината како и уредување на училишните дворови на
сите 11 училишта и посебни продукти од секое училиште кои ќе бидат изработени и подарени на секое училште. За
изработка на заедничките продукти ќе биде формиран посебен тим ученици со претставници од сите 11 училишта.
Бројот на ученици кои директно ќе бидат вклучени во заедничкиот настан, ќе се определува според вкупниот број
ученици во училиштето, но и според застапеноста на другите етнички заедници во него. Во сите настани и заеднички
средби предвидено е вклучување на родителите.По одбележувањето  на денот на општината се продолжува со
активностите до јуни 2020 година. Повторно ќе се одбележи 3-ти Ноември денот на општината и е во план ова да
стане традиција во општината.  Бидејќи сметаме дека веќе со претходните активности е подигната свеста на
учениците за  мултикултурната и маѓуетничка соработка во општеството, почитување на различните етникуми и
заложување за соживот во општината, акцентот на овие активности како продолжение од минатата година е ставен
на заедничката работа, дружење и зацврстување на меѓусебната комуникација и толеранција. Продолжувањето на
афирмацијата на мултикултурализмот во нашата општина се само доказ дека без разлика на која етничка заедница
припаѓаат заеднички можат да направат се. Во овие активности, се зајакнувакапацитетот на вклучените ученици за
интеретничките релации, ќе се обработуваат теми од областа на: мултикултура, предрасуди, стереотипи,
комуникативни вештини и јазични бариери, ненасилно решавање на конфликти, идентитет и слично. При соработката
и реализацијата на активностите учениците ќе бидат вклучени во активности за подобро меѓусебно запознавање и
градење групна кохезија, каде што тие ги донесуваат правилата за работа со обезбедување рамноправен статус меѓу
сите ученици. Учениците ќе бидат поттикнувани на соработка и интеракција  во полово и етнички балансирани групи,
во кои важен фактор е позитивната меѓузависност на групите со еднакви можности за успех во групната и
индивидуалната одговорност. Притоа, работниот материјал и продуктите од учениците ќе бидат подготвени на
двата наставни јазици застапени во групата, со што ќе постигнеме и подеднаква застапеност и наизменично
користење на двата јазика во текот на реализацијата на заедничката активност.
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Активностите во рамките на овој годишен настан подразбираат учество на сите основни училишта од
општина Гази Баба
Секое од нив има свој одреден статус и тоа:

1) училиште-домаќин;
2) училиште-партнер;

Активностите се реализираат преку:
1)Продолжување на  меѓусебното партнерство на едно избрано училиште-домаќин со повеќе други училишта (училишта-

партнери) заради реализација на заеднички активности за МИО;
2) Презентација на продукти од заеднички активности за МИО реализирани во изминат период (во рамките на самите

училишта и/или во партнерство со училишта од општината, тука учествуваат сите училишта);
3) Одбележување на денот на општината.
4)  Продолжување со настапи на преставата/драматизацијата, со цел да се зацврсти темелот на заемно почитување и

соживот на различните етникуми во нашата општина;

А) РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА МИО (фази)
1. Определување на период на реализација и училиште-домаќин

Општината, во соработка со сите училишта во неа:

- определува период на реализација, дата на започнување  (втора половина на април) и дата на завршен настан (јуни
2020 год.);

- обезбедува бесплатен превоз на овие учениците во соработка со Јавното сообраќајно претпријатие (ЈСП – Скопје);

- определува кое ќе биде училиште-домаќин за таа учебна година;

- ги информира сите училишта во општината за донесените одлуки.
*Патните трошоци за бензин на координаторот на проектот и координаторите на училиштата ги покрива Фондот

2. Определување на категории на заеднички активности и тема во нив
Училиштето-домаќин во континуирана соработка со останатите партнер училишта ги одредува категориите и активностите
, во чија реализација се предвидува евентуално вклучување и на родители во дел или за цело времетраење.

Категории на заеднички активности се:
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- Химна-песна на општината;
- Еко- акцијауредување на училишните дворови(ученички иницијативи);
- Работилница за изработка на еко продукти;
- Драматизација;
- Натпревар (игри без граници);
- Настапи со театарската престава/драматизација;

3. Избор на училиште(а)-партнер(и)
Училиштето-домаќин:
- води сметка да опфати што е можно поразлични училишта во различни активности;
- при изборот, води сметка за искуството од претходна соработка и структурата на учесници по наставен јазик/етничка

припадност заради обезбедување балансираност при изборот на ученици,  дополнително води сметка и за застапеноста
по возраст и пол;

Потоа општината, во соработка со училиштето-домаќин, ги информира училиштата во неа за избраните категории на
заеднички активности, темите во нив, училиштата-партнери кои ќе учествуваат во нивна реализација заедно со бараниот
број на реализатори и учесници за вклучување.

4. Планирање на заедничките активности
Училиштето-домаќин и училиштата-партнери избираат реализатори на заедничките активности и учесници во нив ученици
и родители.
Потоа општината организира заедничка средба на сите реализатори каде заеднички планираат за секоја заедничка
активност одделно:

- кој ќе биде крајниот заеднички продукт;
- содржини и процес за секоја заедничка средба;
- дата, час и место на реализација на секоја заедничка средба;
- потребни ресурси;
- други логистички детали.

5. Одржување на заедничките активности
Се реализираат:

- најмалку 8 подготвителни заеднички средби;
- една завршна заедничка средба.
На заедничките средби се работи во „мешани“ групи по училишта и наставен јазик/етничка припадност.
Подготвителните средби се одржуваат во училиштето-домаќин и/или училиштата-партнери, според меѓусебен договор.
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Завршната средба се одржува во училиштето-домаќин и тогаш  во исто време се дозавршуваат и презентираат сите
реализирани заеднички активности и нивните продукти, а истите се отворени за посети од гости, претставници од
институции, бизнис сектор, НВО-а, медиуми и др.
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III.2 Кој е вклучен?
Податоците во овие четири колони се однесуваат исклучиво на директно вклучени ученици

Име на апликантот и
партнерот/ите

Вкупен бр. на
ученици Бр. на ученици Одделение / клас Полова застапеност Застапеност на наставни јазици

1.ООУ„Крсте Мисирков“ 570 18
(IV – 3, V – 3,

VI – 3,VII – 3,
VIII – 3, IX –3)

[9 машки, 9 женски] [18 M]

2. ООУ „25 Мај“ 1600 20
(IV – 3,V – 3,
VI – 3,VII – 5,
VIII – 3, IX –3)

[10 машки, 10
женски] [20 A]

3. ООУ „Кирил и Методиј“ 464 18
(IV – 3, V – 3,

VI – 3,VII – 3,
VIII – 3, IX –3)

[9 машки, 9
женски] [18A]

4. ООУ “Дане Крапчев“ 794 18
(IV – 3, V – 3,

VI – 3,VII – 3,
VIII – 3, IX –3)

[9 машки, 9
женски] [18 M]

5. ООУ „Крум Тошев“ 316 10
(IV – 2, V – 2,
VI – 2,VII – 2,

VIII – 1, IX –1 )

[5 машки, 5
женски] [10 M]

6. ООУ„Његош“ 589 18
(IV – 3, V – 3,

VI – 3,VII – 3,
VIII – 3, IX –3)

[9 машки, 9
женски] [18A]

7.ООУ„Стив Наумов“ 866 18
(IV – 3, V – 3,

VI – 3,VII – 3,
VIII – 3, IX –3)

[9 машки, 9
женски] [18 M]

8.ООУ„Григор Прличев“ 490 10
(IV – 2, V – 2,
VI – 2,VII – 2,

VIII – 1, IX –1 )

[5 машки, 5
женски] [10 M]

9.ООУ„Наум Наумовски – Борче“ 530 18
(IV – 3, V – 3,

VI – 3,VII – 3,
VIII – 3, IX –3)

[9 машки, 9
женски] [18 M]

10.ООУ„Наум Охридски“ 344 10
(IV – 2, V – 2,
VI – 2,VII – 2,

VIII – 1, IX –1 )

[5 машки, 5
женски] [10 M]

11. ООУ„Вера Јоциќ“ 517 18
(IV – 5, V – 7,
VI – 2,VII – 6,

VIII – 6, IX –4)

[9 машки, 9
женски] [18 M]
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Имиња на наставници и кадар
директно вклучени во

активностите
Позиција и име на училиште/градинка Број на мобилен

телефон Е-маил

1. Валентина Киевска Педагог ООУ„Његош“ 077511004 valentinakievska@gmail.com

2. Ленче Јовевска Наставник ООУ„Његош“ 078 373 712 lencejoveska@gmail.com

3. Весна Митровска Дошева Наставник ООУ„Његош“ 078 404 420 vesna_mitrovska@live.com

4. Маја Јовевска Наставник ООУ„Његош“ 078 215 634 maja.jovevska@yahoo.com

6. Емилија Георгиевска Наставник ООУ „Кирил и Методиј“ 070 341 288 emilija_georgievska@yahoo.com

7. Имране Кривца Наставник ООУ „Кирил и Методиј“ 070 864 283 mani.61@hotmail.com

8. Тасим Фазли Наставник ООУ „Кирил и Методиј“ 070 774 541 tasim.fazli@gmail.com

9. Неџати Лимановски Наставник ООУ „Кирил и Методиј“ / /

10. Виолета Стоилевска Директор ООУ „Дане Крапчев“ 070350503 vstoilevska@yahoo.com

11. Ванчо Јовчев Наставник ООУ „Дане Крапчев“ 070276728 jovcevvane@gmail.com

12. Роза Јаневска Наставник ООУ „Дане Крапчев“ 071392163 rozajanevska@yahoo.com

13. Марија Н. Наневска Наставник ООУ „Дане Крапчев“ 075460032 mnikoloska@gmail.com

14. Адријана Младеновска Педагог ООУ„Крум Тошев“ 076292003 mladenovskadrijana@yahoo.com

15. Биљана Дмитривска Наставник ООУ„Крум Тошев“ 071 293 106 biljanadimitrievska8@hotmail.com

16. Благица Тодевска Наставник  ООУ„Крум Тошев“ 071 620 942 btodevska@gmail.com

17. Наташа Неделковска Наставник  ООУ„Крум Тошев“ 078 262 434 nedelkovska.nat@gmail.com

18. Магдалена Јанковска Наставник ООУ„Стив Наумов“ 072 238 129 m.jankovska@yahoo.com

19. Стефановска Андријана Наставник ООУ„Стив Наумов“ 071383968 stefanovska.andrijana@yahoo.com

20. Руменка Дејанова Наставник ООУ„Стив Наумов“ 072 394 236 rumenkdejnova@yahoo.com

21. Елена Гулакова Наставник ООУ„Стив Наумов“ 071 732 430 elenagulakova@yahoo.com
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22. Елизабета Стојановска Наставник ООУ„25 Мај“ 075 84 64 84 e_stojanovska@live.com

23. Ресмије Трстена Наставник ООУ„25 Мај“ 070 592 218 girlsk87@hotmail.com

24. Селма Исак Наставник ООУ„25 Мај“ 078 802 702 selma-m-r@hotmail.com

25. Арјета Идризи Наставник ООУ„25 Мај“ 070 481 845 jeta-jeta077@hotmail.com

26. Цаневска Анета Наставник ООУ„25 Мај“ 078 334 238 canevskaaneta41@gmail.com

27. Курбардовиќ Сузана Наставник ООУ„25 Мај“ suzana.cuki@hotmail.com

28. Мирвет Муслиу Наставник ООУ„25 Мај“ 071 377 249 mirvetmus@hotmail.com

29.Даниела Димишковска
Наставник ООУ„Наум Охридски“ 070/ 492334 ddimiskovska@gmail.com

30.Маја Крстеска
Наставник ООУ„Наум Охридски“ 071 353 041 mjkrsteska@gmail.com

31.Билјана Белогаска Наставник ООУ„Наум Охридски“ 075/ 238142 bbelogaska@yahoo.com
32.Ивица Петрушевски Наставник ООУ„Наум Охридски“ 070/ 579502 ivicapetrusevski@yahoo.com

33. Светлана Петровска
Наставник ООУ„Наум Наумовски –
Борче“ 078/ 449077 prof_svetlanapetrovska@yahoo.com

34. Билјана Антова -
наставник

Наставник ООУ„Наум Наумовски –
Борче“ 078213738 bile_antova@hotmail.com

35. Дејан Боневски
Наставник ООУ„Наум Наумовски –
Борче“ 070781160 bonevskidejan@yahoo.com

36.Анете Пешевска

Наставник ООУ„Наум Наумовски –
Борче“ 076 424 804 aneta_pesevska@yahoo.com

37.Татјана Силјановска
Гочкова

Наставник ООУ „Григор Прличев“ 075/247 130 tatjanasg@gmail.com

38.Лорета Станковиќ
Наставник ООУ „Григор Прличев“ 078442889 istorija.grigor@gmail.com

39.Фросина Димитровска
Наставник ООУ „Григор Прличев“ 075/360 - 429 frosidim@yahoo.com

40.Ива Количев
Наставник ООУ „Григор Прличев“ 071207609 ivaivanovska82@yahoo.com

41.Никола Попадиновски Наставник ООУ „Вера Јоциќ“ 078/928 - 292 Filipmaksim82@gmail.com
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42. Елена Панова Дефектолог  ООУ „Вера Јоциќ“ 070 966 666 panova_e@hotmail.com

43.Јасмина Трајкович Наставник ООУ „Вера Јоциќ“ 078 707 202 trajkovicjasmina14@gmail.com

44.Биљана Арсовска Наставник ООУ „Вера Јоциќ“ 071 333 447 bibi.ivanovska@yahoo.com

45.Анита Ангеловска Наставник ООУ„Крсте Мисирков“ 076 297 886 anita_angelovska@hotmail.com

46.Искра Ацевска Наставник ООУ„Крсте Мисирков“ 070 522 093 iskra.acevska@hotmail.com

47.Александар Совковски Наставник ООУ„Крсте Мисирков“ 078 216 239 plustranspokt2012@yahoo.com

48.Анета Чаковска Наставник ООУ„Крсте Мисирков“ 075431819 a.chakovska@hotmail.com

49.Лидија Петрушевска Наставник ООУ„Крсте Мисирков“ 070672715 lide.petrusevska@gmail.com

50.Фросина Цветкова Наставник ООУ„Крсте Мисирков“ 075 588 775 frosina.cvetkova@gmail.com
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III.3 Вклученост на учениците во дизајнирање на проектните активности
Преставниците на учениците  од секое училиште се избрани на иницијатива на самите ученици, имено преставниците
од ученичката заедници од секое училиште oдржуваат состаноци каде што ги избираат учениците кои ќе учествуваат.
При тоа се води сметка за интересите и желбите на самите ученици и истите се избираат на фер и демократски
начин. Вклучени се сите ученици од сите етнички заедници.Ученичките заедници на сите 11 училишта ќе бидат
главните носители на Проектот и на тој начин ќе ја зајакнат демократската партиципација на учениците во
училишниот живот и во животот на Општината. Продолжувањето на активностите  беше на предлог на главната
група 11 ученици, кои се задолжени за следење и целосна реализација на проектот.

III.4Процес на избор на Претставник/ци на учениците

1. ООУ „Крсте Мисирков“ - Скопје
Ученичката заедница на ООУ „Крсте Мисирков“ е вклучена во Проектот на Коалиција СЕГА и БРО за унапредување на
детските права и зголемување на ученичкото учество во училишниот живот. Во овој случај беше искористена скалата
на Роџер Харт, преку која партиципацијата на учениците е на врвот, односно тие се носители на активностите, а
возрасните помагаат. Ученичкиот парламент и ученикот правобранител имаа клучна улога во изборот.

22.04.2019 18 Анита Ангеловска, Анета Чаковска

2. ООУ „25 Мај“ - Скопје
Со оглед на тоа што носители на активностите од Проектот: Градиме заедничка иднина се учениците претставници на
ученичката заедница, изборот на ученик кој ќе биде претставник на учениците го направи ученичката заедница и
истата ја сочинуваат по двајца претставници од секоја паралелка од VI – IX одделение претседател и заменик
претседател избрани со демократски процедури.

22.04.2019 20 Ариета Идризи, Нуран Лимани, Елизабета Стојановска

3. ООУ „Кирил и Методиј“ - Скопје
Работата на ова училиште се одвива на две локации, во издвоени згради во централното училиште во Стајковци и во
подрачното во Страчинци. Од тие причини подолг беше процесот на избор на учениците. Најнапред беа избрани
ученици на ниво на генерација, потоа, на ниво на училиште и на заеднички состанок на двете ученички заедници беа
избрани учениците кои се претставници.

22.04.2019 18 Емилија Георгиевска, Имране Кривца

4. ООУ „Његош“ - Скопје
За избор на ученици од ова училиште помогна Конкурсот за ученичка иницијатива, кој го спроведе координаторот на
Проектот „Градиме заедничка иднина“ на ниво на општина Гази Баба за ученичка иницијатива која ќе влијае врз
подобрување на животот во Општината и ќе придонесе за унапредување на меѓуетничката интеграција и кохезија.
Конкурсот беше предвиден во проектните активности од минатата година. Еден од наградените ученици е од ова
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училиште, кој освои викенд во Охрид. Учениците одлучија ученичката што ја доби наградата да биде носител на
активностите.

22.04.2019 18 Данијела Величковска и Валентина Киевска

5. ООУ „Дане Крапчев“ - Скопје
Како домаќин училиште во минатиот проект, интересот за учество оваа година беше огромно. Изборот се направи од
пријавените ученици, кои беа во многу голем број. Затоа, за да биде фер и демократски, учениците направија
критериуми според кои се направи изборот, во кој учествуваше ученичката заедница.
22.04.2019 18 Виолета Стоилевска, Магдалена Павлеска

6. ООУ „Наум Наумовски - Борче“ - Скопје
Интересот на учениците и запазување на демократските процедури беа клучни фактори при изборот. Учениците
предлагаа и избираа, а наставниците беа во улога на медијатори на процесот.

22.04.2019 18 Светлана Петровска и Дејан Боневски

7. ООУ „Стив Наумов“ - Скопје
Со оглед на тоа што носители на активностите од Проектот: Градиме заедничка иднина се учениците претставници на
ученичката заедница, изборот на ученик кој ќе биде претставник на учениците го направи ученичката заедница и
истата ја сочинуваат по двајца претставници од секоја паралелка од VI – IX одделение претседател и заменик
претседател избрани со демократски процедури.

22.04.2019 18 Билјана Василевска, Магдалена Јанковска

8. ООУ „Крум Тошев“ - Скопје
Училиште со демократска традиција, во кое многу се внимава на учеството на учениците и на нивното демократско
учество. Изборот е направен со предлози од учениците, гласање во рамки на паралелката, а потоа и на ниво на
училиште.

22.04.2019 10 Адријана Младеновска,Наташа Неделковска

9. ООУ „Наум Охридски“ - Скопје
Искуството од минатата година во изборот на учениците ги покажа јаките страни и слабостите во изборот на
учениците. Ова училиште е специфично по тоа што има три училишни згради на различни локации, затоа и изборот
беше процес на подолга работа. Најнапред се предлагаа ученици од подрачните и од централното училиште, а потоа
на заеднички состанок се избраа финалните претставници.
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22.04.2019 10 Даниела Димишковска , Ивица Петрушевски

10. ООУ „Григор Прличев“ - Скопје
За избор на ученици од ова училиште помогна Конкурсот за ученичка иницијатива, кој го спроведе координаторот на
Проектот „Градиме заедничка иднина“ на ниво на општина Гази Баба за ученичка иницијатива која ќе влијае врз
подобрување на животот во Општината и ќе придонесе за унапредување на меѓуетничката интеграција и кохезија.
Конкурсот беше предвиден во проектните активности од минатата година. Еден од наградените ученици е од ова
училиште, кој освои викенд во Охрид. Учениците одлучија ученичката што ја доби наградата да биде носител на
активностите.

22.04.2019 10 Татјана Гочкова, Благица Секуловска

11. ООУ „Вера Јоциќ“ - Скопје
Со оглед на тоа што носители на активностите од Проектот: Градиме заедничка иднина се учениците претставници на
ученичката заедница, изборот на ученик кој ќе биде претставник на учениците го направи ученичката заедница и
истата ја сочинуваат по двајца претставници од секоја паралелка од VI – IX одделение претседател и заменик
претседател избрани со демократски процедури.

22.04.2019 18 Никола Попадиновски,Елена Панова
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III.5Продолжение на претходни активности
Сите 11 училишта на ниво на Општина Гази Баба активно учествуваат во афирмација на
меѓуетничката интеграција во образованието. Секое училиште има свои партнери со кои
реализираат самостојни и заеднички активности. Исто така и родителите активно се
вклучуваат во заедничките активности и со тоа се придонесува  за зацврстување на темелите
на трајни вредности на меѓусебно почитување на сите етникуми кои живеат во општината и
во државата. Неколку од училиштатат се добитници на мали грантови од МОН за реализација
на одредени заеднички активности со своитепартнер училишта, сите 11 училишта учествуваа
во реализација на проектот: Градиме заедничка иднина.
Забележително беше и родителското вклучување во заедничките активности што придонесе кон
зајакнување на капацитетите и поддршката на училиштата, вклучително и наставниците, во
градење на овие трајни вредности. Тимовите за меѓуетничка интеграција функционираат во сите
училишта и се зајакнуваат со редовни менторски средби, кои им помагаат меѓусебно да споделат
позитивни искуства, но и да најдат решение за предизвиците со кои се соочуваат на терен. Во
моментов неколку училишта се добитници на мали грантови од МОН за реализирање заеднички
активности со своите партнер училишта. И сега постои подеднакво голем интерес кај сите 11
училишта за учество и продолжување на активностите од Проектот Денови на меѓуетничка
интеграција, Градиме заедичка иднина и преминување на истите во традиција за одбележување на
денот на општината. Како доказ за тоа е линкот од завршниот настан реализиран на 03.11.2018, кој
може да се види на следниов линк: https://www.youtube.com/watch?v=ScRsEAgnXYA
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III.6План на активности

Детален опис на Активност 1
Еко – уредување на училишните дворови
Целта на оваа активност е да се зголеми нивото на свесност кај наставниците и учениците за зачувување на животната средина во Општината и грижата
за училишните дворови.Учениците во тековниот периoд реализраат средби каде што се изработува план со кој се предвидува каде ќе се започне и што
точно ќе се работи. Поточно ќе се одреди кокавае површината научилишните дворови, кадеиманајголема потреба од интервенција и на кој начин ќе се
изведе истата.  Активностите од планот ќе се реалиизраат во сите основни учлишта во општината, секој ученик дава податоци и го презентирасвоето
училиште. Истите се однесуваат на чистење на училишните дворови, хортикултурно уредување на истите со садници и цвеќиња. Исто така учениците во
соработка со наставниците за секое училиште изработуваат одредена изработка, декорација, слоган и слично од рециклиранматеријал, слоганот ќе
биде напишан на два јазика(албански и македонски), истите ќе бидат дадени како подарок со цел да се укаже и да се иницира развој на поголема
еколошка свест.Предвидено е да учествуваат ученици од четврто до деветто одделение, по 4 од сите училишта, вкупно 44
ученика, но исто така и заинтересирани родители, барем по еден од секое вклучено училиште.
Домаќин училиште: ООУ „Кирил и Методиј“
Во планираниот сет на активности се вклучени следните активности:

1. Преглед и истражување на надворешната/дворна површина на секое училиште (Септември прва седмица)
2. Изработка на план за еколошките и хорткутуните активностите и редоследот на училиштата.
3. Работилници за изработка на изработки(слогани, декорации и сл.) од рециклирани материјали наменет за секое
училиште поединечно. (Ноември трета седмица)
4. Изложба на изработките од учениците и презентирање на фотографии од реализираните активности на Денот на
општината (3 Ноември).
5. Доставување на изработките на секое училиште посебно.

Претставниците од вклучените училишта присуствуваат на средбите или се дирекно вклучени, со тоа што тие се мониторинг за задоволување
на критериумите за успешно реализирана заедничка активност.

Вкупно: 44
22 Мак. и 22 Алб.
22 женски и 22 машки

Емилија Георгиевска
наставник

Анета Чаковска, Билјана Арсова,
Ксенија Бојчевска, Арјета Идриз,
Ресмија Трстена, Лорета
Станковиќ, Јасмина Трјковиќ,
Марија Н.Наневска, Маја Јовевска

Детален опис на Активност 2
Драматизација-театарска престава
Целта на оваа активност е учениците и наставниците заеднички  да создадат театраска престава т.е драматизација. При тоа тематиката како и самиот
текст односно, сценариото ќе го пишуваат заеднички и за изборот на темите одлучуваат учениците учесници, наставниците и родителите.Акцентот ќе
биде ставен на мултикутурализмот и на  различните етникуми кои живеат во општината, но сепак ќе биде прилагодена на возраста на учениците, и во
самаат изведба ќе бидат употребувани двата јазика албански и македонски.Драматизацијата ја изведуваат учениците, наденот на
општината, а подоцна ќе се организираат и дополнителни настапи. Предвидено е да учествуваат ученици од шесто до деветто
одделение, по 2 од сите училиштата, вкупно 22 ученика.
Домаќин училиште: ООУ „25 Мај“
Во планираниот сет на активности се вклучени следните активности:

1. Средби со цел да се одреди тематиката и да се дадат насоки за пишување на сценариото, главните ликови на драматиацијата.
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2. Одредување на улогите и планирање на сценографијата.
3. Проби за усовршување на улогите на дрматизацијата
4. Драматизација на Денот на општината,3-ти Ноември.

5. Изработка на план за понатамошните настапи.
Претставниците од вклучените училишта присуствуваат на средбите или се дирекно вклучени, со тоа што тие се мониторинг за задоволување
на критериумите за успешно реализирана заедничка активност.

Вкупно: 22
21 Мак. и 21 Алб.
21 женски и 21 машки

Магдалена Јанковска,
наставник

Имране Кривца,Елена Гулакова,
Мирвет Муслиу, Татјана Гоцова,
Милена Пауновиќ, Благица
Тодевска, Магдалена Павлеска,
Валентина Киевска, Елизабета
Стојановска, Анета Цаневска,
Вилета Стоилевска, Лидија
Петрушевска, Емилија
Георгиевска, Анита Ангеловска

Детален опис на Активност 3
Химна -песна на општината
Подготовка на заедничка песна, Химна на општината која ќе биде презентирана за Денот на општината, што предвидува: пишување на текст,
компонирање на музиката, одредување на ученици кои ќе ја испеат истата. Хiмната ќе биде авторизирана и ќе остане како одбележје на општината, ќе го
одразува мултикултурниот карактер на општината и на државата, ќе одразува едно општество каде сите без разлика на кој етнкум припаѓаат се
почитуваат меѓу себе, и своите различности и ќе ја даде онаа вистинска слика на одличен соживот во истата. Се планира таа песна да остане како
трајно обелжје на општината.
Учествуваат по 4 ученици од сите училишта кои се вклучени во проектот вкупно 44 ученика. Од шесто до деветто одделение.
Училиште домаќин ООУ „Дане Крапчев“.
Во планираниот сет на активности се вклучени следните активности:

1. Прва средба за договор на средбите, активностите и настапот (Август 2 седмица)
2. Втора средба за пишување на текстот и музиката и понатамошна електорнска комуникација.
3. Генерална проба и целосно слушање на химната.
4. Подготовка на видео запис од целокупната активност на учениците.(Октомври трета седмица)
5. Настап на Денот на општината – 03.11.2019

Претставниците од вклучените училишта присуствуваат на средбите или се дирекно вклучени, со тоа што тие се мониторинг за задоволување
на критериумите за успешно реализирана заедничка активност.

Вкупно: 44
22 Мак. И 22 Алб.
22 женски и 22 машки

Магдалена Павлевска
наставник

Ванчо Јовчев, Фросина Цветков
Сузана Курбардовиќ, Неџати
Лимановски, Фросина Димитровска,
Стефановска Андријана, Роза
Јаневска, Ленче Јовевска, Адријана
Младеновска
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Детален опис на Активност 4
Изработка на грбот на општината од рециклиран материјал (тапи од шишиња)
Изработка на грбот на општината од тапи од пластични шишиња во големина од 160 x 175. Планирано е во тековниот период учениците да собираат
тапи од пластични шишиња во боја. Предсе потребно еда се внимава истите дабидатспоред бојата на грбот на општината. Заеднички ќе ја направат
скицта/шаблонот по кој ќе се работи и потоа ќе го изработат грботна оштината. Целта на оваа активност е учениците заеднички од различни
нацоналности заеднички да работат, а воедно и да се укаже на тоа дека различнитематеријали може дасе рециклираат и да се искористат за други
корисни продукти, и при тоа да се влијае и на еколошката свест кај учениците.
Учествуваат по 4 ученици од сите училишта кои се вклучени во проектот вкупно 44 ученика. Од четврто до деветто одделение.
Училиште домаќин ООУ „Наум Охридски“.
Во планираниот сет на активности се вклучени следните активности:
1. Прва средба за да се дадат насоки како и  што точно ќе се собира.
2. Изработка на скица/нацрт на логото на општината.
3. Презентација и преставување на изработката на Денот на општината – 03.11.2019

По завршувањето на активноста, учениците и наставниците ќе се вклучат во активностите што трае до јуни 2020 година.
Претставниците од вклучените училишта присуствуваат на средбите или се дирекно вклучени, со тоа што тие се мониторинг за задоволување
на критериумите за успешно реализирана заедничка активност.

Вкупно: 44
22 Мак. И 22 Алб.
22 женски и 22 машки

Даниела Димишковска
наставник

Маја Крстеска, Билјана Белогаска,
Ива Количев, Анета Пешевска,
Селма Исак, Руменка Дејанова,
Наташа Неделковска, Искра
Ацевска, Весна Митровска Досева,
Руменк Дејанова

Детален опис на Активност 5
Игри без граници
Самиот наслов насочува кон тоа дека станува збор за игри за децата во овој случајспртски игри. Во истите учествваат
ученицитеод сите училишта, а нивна цел е директна   меѓусебна     комуникација,  соработка и забава.  При реализација на
активностите, наставниците треба  да  ги  бодрат  учениците  и  позитивно  да  ја  насочуваат  нивната  енергија  кон
ентузијазам,  сè со  цел  нивно  подобро дружење и интегрирање. Учествуваат ученици од 4 и 5 одделение од сите основни
училишта во општината, распоредени на следниов начин: 6 ученици од „25 Мај“; по 4 ученици од останатите училишта
учесници, вкупно 46 ученици балансирани според пол и етничка припадност. Домаќин училиште е ООУ„Наум Наумовски
Борче“.
Во планираниот сет на активности се вклучени следните активности:

1. Поделба на учениците во пет балансирани групи и договарање за избор на групите во однос на следниве игри:
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Штафети во колони, Брза слога, Фати ја топката, Грб со грб, Прескокнување и договор за заеднички проби. (мај втора седмица)
2. Заеднички проби на учениците и предлагање нови игри (септември втора, трета и четврта седмица и октомври

прва седмица)
3. Осмислување и распределба на просторот каде што ќе се рализира настанот (октомври втора и трета седмица )
4. Учество на генерална проба на први ноември.
5. Настап на Денот на општината – 03.11.2019

По завршувањето на активноста, учениците и наставниците ќе се вклучат во активностите што трае до
јуни 2020 година.
Претставниците од вклучените училишта присуствуваат на средбите или се дирекно вклучени, со тоа што тие се мониторинг
за задоволување на критериумите за успешно реализирана заедничка активност.

Вкупно:46
Мак. 23 и Алб. 23
23 машки и 23 женски

Светлана Петровска,
наставник

Дејан Боневски, Ивица Петруевски,
Светлана Петровска, Елена
Паанова, Бољана Димитриевска,
Никола Попадиновски, Тазим Фазли,
Александар Советковски
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IV Временска рамка

Активност Месец Локација на спроведување1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Еко – уредување на
училишните дворови x x x x x x x x x

ООУ „Кирил и Методиј“;
теренска работа сите
училишта учсници во проктот.

2. Драматизација x x x x x x x x x x

ООУ „25 Мај“;
пишување и подготвителна
работа, и училиштето
домаќин на главниот настан.

3. Химна – песна на
општината x x x x x x x

ООУ„Дане Крапчев пишување
и подготвителна работа, и
училиштето домаќин на
главниот настан.

4. Изрботка на грбот на
општината од  рециклиран
материјал(тапи од
пластични шишиња)

x x x x x

ООУ„Наум
Охридски“подготвителна
работа, и училиштето
домаќин на главниот настан.

5. Игри без граници x x x x x x
ООУ„Наум Наумовски Борче“,
и училиштето домаќин на
главниот настан.
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ЗАЕДНИЧКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 2019/2020 ГОД. ПОМЕЃУ ООУ
“НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ” “КРСТЕ МИСИРКОВ” “ ,, ДАНЕ КРАПЧЕВ ,, И 25 МАЈ”

Задача и Активност Временска рамка (месец), Носител
и начин на спроведување

(ресурси)

Инструменти, очекувани резултати,
одговорно лице

Да се изготви план Активност за Курбан
Бајрам

Активност за денот на Албанската азбука,
Да се изработат украси по повод
новогодишните празници., Да се изработи
пролетни декорации, Да се изработат
осмомартовски честитки, Да се посети
саемот на книгата
Да се изработи лабораториски прибор

Изготвување план
Заедничко славење на верскиот празник
Бајрам од  страна на учениците од двете
училишта
Запознавање на алб. англ. и мак. Азбука
Изработка на новогодишен украс,
Изработка на  пролетни декорации –
Добредојде пролет мила!
Изработка на   осмомартовски честитки

од  страна на учениците од двете
училишта

Посета на саемот на книга по повод
денот на писменоста

Тимови на двете училишта
Наставници и ученици од III,IVi V
одд. од двете училишта. Ученици од
II, до IX одд.заедно со наставниците
Ученици родители и наставници од II
и од IV одд. од двете училишта

Ученици родители и наставници од II
и од IV одд. од двете училишта

Ученици и наставници од I одд .од
двете училишта
2. Ученици и наставници од III одд
.од двете училишта
3. Ученици и наставници од VIII и IX
одд .од двете училишта
4. Наставници  и ученици од VIII и IX
одд.од двете училишта.
Ушеници, наставници, родители,
педагошка служба, директор

(тим, училница,хартија, компјутер,
хамери, суви листови, заедничка
работилница, колаж хартија,
лабораториски прибор)

Изготвен план за работа, Презентирање на
изготвените слики пред соученици,
наставници и родители од двете училишта
Учениците имаат можност заедно во
мешана група и со своите класни
раководители да посетат некоја театарска
претстава, презентирање на изготвените
украси пред соученици, наставници и
родители од двете училишта и украсување
на училниците со истите, изложување на
декорациите пред соученици, наставници,
родители и гости
Изложување на изработените честитки во
училишниот хол
Изложување на фотографии од  посетата
на саемот и презентирање, споделување
на искуства и нови сознанија од областа на
хемијата, запознавање на разни култури.

(Тимови на двете училишта, наставници по
македонски и албански јазик,  предметни
наставници по хемија од двете училишта)
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Изработка на   лабораториски прибор од
различни материјали и други хемиски
помагала од страна (Септември – Јуни) (Формулар  за набљудување)

Тим од ООУ. 25 Мај- Сузана Курбардовиќ-координатор, Теута Хаскај Војника, Селма Исак, Авета Вејсели, Елизабета
Стојановска, Анета Цаневска

7. План за евалуација на акциските планови

- 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: Фадил Муртезани–директор, Азиз Куртиши – педагог, Сузана Курбардовиќ – координатор,
Елизабета Стојановска подкоординатор, Авета Вејсели наставник
Повратна информација –
- Информација и насоки на наставниот кадар од спроведените увиди во реализираните активности од страна на членовите
на тимот.
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Проект “ЗАЕДНИЧКА ГРИЖА ЗА ПРАВИЛНО НАСОЧУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ”

Учебна 2019/2020 год.

ООУ “25 Мај”- Гази Баба / Скопје

Активност Време на реализација Ресурси

Родителот е наставник октомври

I до IX одд

Интернет, проектор, .....

Приредби ноември, јуни

I до IX одд.

Лаптоп. Интернет, сцена...

Новогодишен Базар Декември

I до IX одд

Украсни хартии, интернет (крокотак)....(помагала за изработка на
украси..)

“Јас прочитав, прочитај и ти” Фебруари

V до IX одд

Книги

Одиме во театар

Училишен театар

Одиме во кино

ноември

VI до VII одд

I до V одд

VIII до IX одд

Превоз

Сцена

Превоз
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Одиме на излет

мај

I до IX одд

Превоз

ЕКО ден март

I до IX одд

Садници, хигиенски средства

Родителска отворена средба април

I до IX одд

Отворен ден во текот на целата учебна
година

I до IX одд

Одговорни наставници Теута Хаскај-Војника-
координатор

Сузана Курбардовиќ,
Елизабета Стојановска
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Очекувани исходи- зајакнување на врската родител - ученик – наставник, што пак, значи јакнење на воспитната компонента
преку заеднички активности во училиштето, односно преку организирање на спортски, културни, забавни и едукативни активности...

ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНА АКТИВНОСТ

Име на училиштето (и
место) ООУ,,25 Мај,, Скопје

Назив на активноста

Цели на активноста

Вид на активноста (според
категоризацијата во
табелата за интерен
мониторинг)

Активноста  е реализирана:

(А) во рамки на училиштето
(се запишува ДА ако е така, односно Не ако не е
така)
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Вкупен број на вклучени учесници во активноста:

Кус опис на активноста

Список на наставници  што се учесници во активноста

Име и презиме на
наставникот/чката

Предмет што
го предава

Пол (се
запишува
М или Ж)

Наставен
јазик
(се

запишува
Мак, Алб,)

1

се
пополнува
за сите
вклучени
учесници

Од нашето училиште

пол наставен јазик

М Ж Мак Алб

наставници
ученици
родители
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Список нa учесници во активноста

Име и презиме на ученикот

Пол
(се

запишува
М или Ж)

Наставен јазик
(се запишува

Мак, Алб,

1. албански

Список на родители што се учесници во активноста:

Име и презиме на родителот

Пол
(се

запишува
М или Ж)

Наставен јазик
на детето

(се запишува
Мак, Алб,

IV.
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Планирана активност (содржина) Цели/реализатори.
форми

Време, извори (ресурси) Очекувани ефекти

Формирање на Еко одбор  во
училиштето и донесување на програма
за работа;

Активирање на учениците
и наставниците во
реализирањето на
проектот /Наставници;
ученици Групна;
индивидуална

Септември Програма за
работа;

Зголемување на личната
одговорност; подигање на
еко-свеста;

Информација за Советот на родители
за активностите на Еко училиште

Активирање на родителите
во реализирањето на
проектот /Наставници
Фронтална, индивидуална

Октомври Програма за
работа презентации

Зголемување на личната
одговорност; подигање на
еко-свеста кај родителите

Воведни предавања за енергија; отпад;
вода; транспорт;

Запознавање на учениците
со дадените теми/
Наставници; фронтална;

Октомври Програма за
работа; предавања; слики;

Подигање на еко свеста;
подготвеност за идните
проектни активности;

Месечен извештај за спроведените
активности; поставување на цели и
планирање на активности за наредниот
месец;

Согледување на
успешноста на
реализираните
активности;/Наставници;
ученици Групна;
индивидуална

Еднаш месечно во
периодот од октомври до
јуни; Програма и дневник
за работа; извештаи;
записници;

Успешна реализација на
програмата за работа;

Изработка на постери и налепници за
кампања во училиштето;

Изработка на еко весник

Укажување на учениците и
наставниците за
постоечките еколошки
проблеми/ Наставници;
ученици; Групна;
индивидуална

Ноември; Програма за
работа; списанија; слики;
интернет

Зголемување на личната
одговорност за
зачувување на животната
средина;
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Запознавање со методологијата за
снимање на состојбата во училиштето
во врска со создавањето на отпад;
потрошувачката на енергија и вода,
(анкетирање, интервјуирање…)

Едуцирање на учениците
за проценка на тековната
состојба во училиштето и
за спроведување на
анкети и интервјуа/
Наставници;

Ноември; Програма за
работа; дневник за работа;

Подготвеност за снимање
на тековната состојба;

Спроведување на анкетите и
интервјуата;

Проценување на
моменталната состојба во
училиштето/ Наставници;
ученици; Фронтална;
Групна; индивидуална;

Ноември; Анкетни листови;
прашалници;

Сознанија за
моменталната состојба во
училиштето;

Снимање на тековната состојба  во
училиштето во врска со создавањето на
отпад; потрошувачката на енергија и
вода,

Согледување на
состојбата со
создавањето на отпад;
потрошувачката на вода и
енергија/ Наставници;
ученици Групна;
индивидуална;

Октомври- Јуни
Фотоапарати; велосипеди;
апарат за мерење на
потрошувачка на струја;
дневник за работа

Континуирано следење на
промените на состојбата
со отпадот; енергијата,
водата, транспортот;

Анализа на спроведените анкети и
интервјуа;

Проценување на
моменталната состојба во
училиштето/ Наставници;
ученици; Групна;
индивидуална, групна;

Декември; Анкетни
листови; прашалници;

Сознанија за
моменталната состојба во
училиштето;

Изработка на проекти за рационално
трошење на енергија; вода;
намалување на отпад;

Подобрување на
состојбата во училиштето
и подигање на еколошката
свест/ Наставници;
ученици;

Декември; Дневник за
работа; извештаи од
анкетите и интервјуата;
слики; резултати од
извршените мерења;
сметки за вода и струја;

Рационална употреба на
енергија и вода;
намалување на отпад;
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Изработка на веб страна; Информирање за
еколошките активности во
и надвор од училиштето/
Јагода Арсовска; ученици;
Индивидуална; групна;

Февруари; Интернет; Лични
творби (ликовни и
литературни); извештаи;
слики;

Промовирање на
грижливо однесување кон
животната средина;
подигање на еко свеста;

Подготовка и едукација на останатите
ученици во училиштето;

Подобрување на
однесувањето на
учениците/ Наставници;
ученици; Фронтална;

Февруари; Март;
Предавање;

Подигање на еколошката
свест; зголемување на
личната одговорност;

Одбележување на три еколошки дена
(5ти Март; 21ви Март; 15ти Мај);

Еколошка едукација на
учениците и пошироката
заедница;/ Наставници;
ученици; Групна;

Март; Мај; Лични творби;
предавања

Подигање на еколошката
свест; зголемување на
личната одговорност;

Вклучување на Полициската станица;
Водовод и канализација; и Комунална
хигиена во училишните еко активности;

Соработка со
институциите во
пошироката заедница/
Наставници; ученици;
претставници од
институции Групна;

Октомври; Декември; Март;
Мај; Инфомативен
материјал; прибор за
работа

Поддршка од страна на
заедницата; подигање на
јавната свест;

Изработка на портфолио Промовирање на
резултатите/ Наставници;
ученици.

Јуни Материјалите од
работата ; записници,
слики

Подигање на еколошката
свест;
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ЕКО Стандарди

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ,,ЕКО УЧИЛИШТЕ”

Цели на проектот во училиштето:

 Рационална употреба на енергијата;
 Рационална употреба на водата;
 Намалување на отпадот;
 Промена на навиките;

Задачи на еко одборот за постигнување на целите:

 Да се запознае со темите енергија, вода и отпад (предавања);
 Да одржи едукација на темите за целото училиште;
 Да изработи материјали за едукативни кампањи за училиштето (постери и налепници);
 Да организира настани по повод одбележување на еколошки денови за подигање на јавната свест;
 Да изврши почетно снимање на состојбата на темите енергија, вода и отпад во училиштето;
 Да креира активности (проекти) што ќе доведат до подобрување на состојбата;
 Да го мониторира изведувањето на проектите и подобрувањето на состојбата во училиштето;
 Да изработи портфолио за проектните активности;
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Формулар за членови на ЕКО-одбор
ФОРМУЛАР ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЕКО-ОДБОР

Учебна година 2019/2020
I. Податоци за училиштето

Училиште “25 Мај,,

Општина Гази Баба

Адреса Алија Авдовиќ бр.6

Директор Фадил Муртезани

Телефон 022521 395

Фах 022 521 395

Е-пошта ou25_maj@yahoo.com

II. Податоци за формираниот Еко-одбор

Име и презиме Телефон Е-пошта

Координатор на
Програмата

Веби Амети

Флорије Дика-

Сузана Курбардвиќ

070469824

072538538

070234950

Vehbi.ahmeti@hotmail.com

florije-l@hotmail.com

suzana.cuki@hotmail.com

Претседател на Еко-
одбор

Флорије Дика 072538538 florije-l@hotmail.com
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ПЛАН НА АКТИВНОСТИ – ЕКО СТАНДАРД 2 – ЗАШТЕДА НА ВОДА

АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНИ ЛИЦА, ВРЕМЕ
НА РЕАЛИЗАЦИЈА КАКО, КОЈ ( БУЏЕТ)

1. Анализа на потрошената вода во период од
декември до мај.

Еко-тим (Музафер Сејди,
Теута Хаскај, Тринга Емини,
Донарт Шабани,Леузана
Асани ) Декември- Мај

Фотокопија од сите сметки за потрошена вода
2018 /19

2. Донесување одлука за замена и санирање
на сите нефункционални чешми во зградата и
старите тоалетни казанчиња со нови штедливи
тоалетни казанчиња

Еко-тим септември (2-ра
недела) 2019

На состанок на еко-тимот  септември
2019

3. Побарувачка за набавка на нови славини
(сензорски, автоматкски и сл.)

Еко-тим, координатор на
тимот и директорот на
училиштето Септември (1-ра
недела)

Писмено барање со финансиска пресметка
доставено до управата на училиштето,
општината, МОН и одредени спонзори

5. Замена и санирање на сите нефункционални
чешми во зградата

Еко-тим Октомври (2-ра
недела

Присуство на еко-тимот и одговорни ученици
на лице место со фотографирање и видео
запис

7. Подготовка и истакнување на упатства за
рационално користење на водата

Одговорни наставници и
ученици Октомври (1-ва и 2-
ра недела)

Самостојна изработка на часовите по
природа и ликовно образование во соработка
со одговорните наставници Самопридонес од
ученици и наставници
(хамери, фломастери, фолии и сл.)

8. Формирање на еко-патроли (група на
ученици)

еко-тим Ноември (1-ва
недела

Одговорните наставници одредуваат ученици
кои водат еко-дневник еднаш неделно секој
месец

9. Дебата „101 идеја како се штеди вода“ еко-тим Октомври (2-ра
недела)

Одговорните наставници користат
презентација на материјали преземени од
интернет, дебатираат со своите ученици

10. Изработка на флаер за штедење на вода еко-тим22 март – Светски
ден на водите

Во координација со одговорен наставник го
изработуваат учениците од III-VIII
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одд.амофинансирање
12. Ликовен конкурс „Сега е во мода да се
штеди вода“

Наставник по ликовно
образование Април (2-ра
недела)

Изработка на ученички ликовни творби и
изложба на пано самофинансирање

12. Споредба на сметките за потрошена вода и
сумирање на резултатите

Еко-тимот, координатор на
еко-тимот, директор и
секретар на училиштето
Април (4-та недела

Споредба на сметките за потрошена вода од
претходната и тековната учебна година

13. Промовирање на проектот и активности Еко-тим, ученици, медиум
Мај (3-та недела)

Интервју, гостувања
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Членови на Еко-одбор:

Име и презиме Позиција Институција

1. Aдем Бајрами Заменикдирек. О.О.У. ,,25 Мај,,

2. Ајдар Сејди Наст. -----------------

3. Игбале Зекири -------- -----------------

4. Теута Хаскај ---------- ----------------

5. Елизабета Стојановска ------------ --------------

6. Алајдин Имеров ------------ ---------------

7. Музафер Сејди домаќин -------------

8. Реџеп Шабани Хигиеничар --------------

9. Анета Цаневска Настав. --------------

10. Блерон Муртезани Ученик --------------

11. Леузана Асани Ученик -------------

12. Арјета Идризи Родител -----------
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ПЛАН НА АКТИВНОСТИ- ЕКО СТАНДАРД 4 – УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР

АКТИВНОСТИ ОДГОВОРНИ ЛИЦА ВРЕМЕ НА
РЕАЛИЗАЦИЈА КАКО, КОЈ, БУЏЕТ

1. Анализа на состојбата Еко-тим (Музафер
Сејди,Реџеп
Шабани,Џезми Бајрами,
Арјета Имери)

Септември- мај Излегување на терен и разгледување
на  фактичката состојба 2019од
септември до април 2020

2. Донесување одлука за замена и
отстранување на сите непотребни и
нефункционални предмети и растенија од
дворот (исушени цвеќиња и дрва, скршени
клупи, скршени корпи и слично)

Еко-тим август(2-ра
недела)

На состанок на еко-тимот

3. Побарувачка за набавка на нови
садници и цвеќиња  .

Еко-тим, координатор
на тимот Музафер
Сејди директорот на
училиштето

Април  (4-та
недела)

Писмено барање со финансиска
пресметка доставено до управата на
училиштето, општината, МОН и
одредени спонзори

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

Еко-тим, координатор
на тимот, ученици

Април (3-та
недела) 2020

Акција со сечење на исушени гранки,
исушени цвеќиња, искршени предмети

5. Садење на локални дрвја Еко-тим, координатор
на тимот, ученици

Ден на дрвото (3-
та седмица
Ноември, 4-та
седмица на
Март)

Акција за садење со директен увид и
претходно одредени локации за
садење во соработка со локалната
заедница родители и бизнис сектор

6.Садење на локални цвеќиња и зеленило. Еко-тим, координатор
на тимот, ученици

Ден на екологија
( 3-та и 4-та
седмица Март)

Акција за садење со директен увид и
претходно одредени локации за
садење во соработка со локалната
заедница, родители и бизнис сектор

7. Поставување на клупи Хаусмајстор,  ученици,
наставник по ОТП

4-та седмица Мај
2020 –дворски
клупи,метални
канти за отпад

На часови по ОТП и физичко
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8. Замена и санирање (бојадисување) на
оградата

Хаусмајстор, технички
персонал, ученици,
наставници

Октомври –
Април 2020

Присуство на одговорни лица од еко-
тимот на лице место со конкретни
акции

9. Изработка на план за наводнување
(систем капка по капка, собирање на
дождовница, распоред на денови за
наводнување според зеленилото со
користење на техничка вода)
10.  Чистење и одржување на дворот и
зеленилото во дворот( кастрење на
зеленилото и косење на тревата).

Хаусмајстор, технички
персонал, еко-патрола
од  ученици

Октомври-Мај Акција за чистење,
следење и писмен
извештај од е

ко-патролата месечно
11. Означени места со изработени и
поставени знаци видливи за сите во
дворот (за место за игра, место за одмор,
место каде што не треба да се гази)

Еко-тим, наставник по
ОТП и информатика,
хаусмајстор

Март 2020 На часовите по
информатика и ОТП ,
изработка и

поставување на знаците
12. Истакнување на упатства за
одржување на дворот.

Еко-тим, наставник по
ОТП и информатика,
хаусмајстор

Ноември 2019 Во координација со
одговорен наставник г

о изработуваат
учениците од V-VIII одд.

самофинансирање
13.Формирање на еко патроли ( групи на
ученици).

Еко-тим, еко-патрола Септември-
Октомври

Одговорните наставници одредуваат
ученициза еко-патрола кои ќе ја следат
состојбата и изработуваат извештај
неделно и месечно

14. Промовирање на проектот и
реализираните активности.

Еко-тим, ученици,
медиуми

мај 3-та седмица Промоција преку интервјуа, web сајт,
ТВ, плакати спонзори

15. Поднесување на писмен извештај до
еко одборот, општината и бизнис секторот (
донаторите)

Координатор-еко одбор На крајот од
реализирание и
промовираните.

Писмен и електронски извештај, ќе се
разгледува на еко одбор
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ЕКОЛОШКИ КАЛЕНДАР

5 март Светски ден за заштеда на енергија
22 март Светски ден за заштеда на водите
7 април Светски ден на здравјето
22 април Светски ден на планетата
15 мај Светски ден за заштита на климата
31 мај Светски ден против пушењето
5 јуни Светски ден за заштита на животната средина
16 септември Светски ден за заштита на озонската обвивка
22 септември Меѓународен ден без автомобили
08 октомври Меѓународен ден за намалување на уништувањето на

природата
15 октомври Меѓународен ден на пешаците
16 октомври Меѓународен ден на храната
Ден на дрвото – ден на еколошка акција на младите и граѓаните на Република
Македонија – ненаставен ден
Ден на акција на еко-училиштата- се реализира два пати во текот на една учебна
година
Ајде Македонија - ден на еколошка акција на младите и граѓаните на Република
Македонија
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Употреба на ИКТ во наставата

И оваа учебна година според насоките на МОН сите наставници во своите планирања ќе планираат содржини со
ИКТ.Примената на Информатичката технологија во наставата се покажа како интересна за учениците, лесно прифатлива, а
стекнатите знаења на овој начин се долготрајни. Планирањата на наставниците со ИКТ содржини месечно ќе се доставуваат
до раководната и стручната служба на училиштето.
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА РАБОТА

Месец Содржина Цели Вид на
активност

Активности Евалуација

11/2019 Утвдрување на
предзнаења за
корупцијата и
антикорупцијата

Да се Согледаат предзнаењата на
учениците,Да се запознаат со поимите
корупција, антикорупција, интегритет,
социјален притисок, етичност да знаат за
облиците во кои може да се појави
корупцијата и начинот на спречување и
заштита од истата

Прашалник
за
учениците

Пополнување
на
прашалникот
од страна на
учениците

12/2019 Причини и последици
од корупцијата

Да го сфатат штетното влијание на корупцијата
во општеството

Работилница Говорна
активност;
дискусија;
кусо
предавање

2/2020 Стекнување на
основни знаења за
корупција и
антикорупција

Да се запознаат со поимите
корупција,антикорупција, интегритет, социјален
притисок, етичност да знаат за облиците во кои
може да се појави корупцијата и начинот на
спречување и заштита од истата;да ги
препознаваат механизмите за спречување на
корупцијата;

Предавање
и вежби

Предавање;
power point
презентација;
дискусија;
крстозбор

3/2020 Активна борба против
корупцијата: постери

Да анализираат како и каде може да се појави
корупцијата и како може да се спречи истата; да
се стават во ситуација во која ќе имаат активна
улога, преку која ќе разберат за антикорупцијата
и за потребата од едукација;

Работилница Ликовен
конкурс
Корупција ја
сечеш
гранката на
која седиш

4/2020 Утврдување на
знаењата за
корупцијата и
антикорупцијата

Да се утврдат знаењата на учениците; да се
види дали учениците научиле од проектот
„Програма за антикорупциска едукација на
учениците од основните училишта“

Прашалник
за учениците
и активности
за
повторување

Пополнување
на
прашалникот
од страна на
учениците

5/2020 Извештај за
реализирани

Да се напише извештај за постигнатите цели и
активности

Извештај од
сумираните

Извештај
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активности на
програмата за
антикорупција

податоци и
предлог  за
подобрување
на идните
активности
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ОЦЕНУВАЊЕ

- Видови оценување и календар на оценување

Оценување Во текот на учебната 2008/2009 год., нашето училиште беше вклучено во третата фаза во компонентата
„Унапредувањето на оценувањето“. Од тогаш, секоја учебна година се формира тим за унапредување на оценувањето кој
има за цел да им помогне на наставниците да ги согледаат и употребат сите средства за квалитетно оценување. Со
воведувањето на училишното планирање на оценување и неговата реализација сакаме да го подобриме квалитетот на
оценувањето,да стане дел од добрата настава и учењето. Глобални цели на тимот за унапредување на оценувањето: 1.
Подобрување на квалитетот на формативното оценување на наставните часови. 2. Подобрување на квалитетот на
сумативното оценување. Тимот ќе ги користи стручните материјали од УСАИД –ПЕП и БРО, воедно ќе ги користи
искуствата на наставниците. Очекуваме дека превземените активности ќе придонесат за поголемо задоволство на
учениците и родителите и придонес за збогатено, корисно професионално искуство за наставниците. При планирањето на
оценувањето наставниците ќе ги користат целите и задачите од наставните планови и програми, стандардите и
критериумите по дадените наставни предмети. Во планирањето на формативното оценувањето наставниците ќе ги користат
следните методи со кои ќе се оценува учењето:

усно испрашување

 самооценување и меѓусебно оценување на учениците
 портфолио
 проекти
 тестови и контролни од наставниците
 стандардизирани тестови
 дискусија
 мисловни мапи
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 есејски прашања

Во планирањето на сумативното оценувањето наставниците ќе ги користат стандардите и критериумите зададени од страна
на БРО. Информациите што наставниците ќе ги собираат преку наведените методи на оценување ќе им помогнат да
добијат подетална слика за напредокот и постигањата на учениците, а тоа ќе има позитивно влијание за наредните
чекори во учењето. Сумативната оценка ќе се изведува од податоците добиени со формативното оценување.
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одделение Прв

квартал

Втор

квартал

Полугодишна

оценка

Трет

квартал

Четврт

квартал

Годишна оценка

I,II,III Описна

оценка

Описна

оценка

Описна

оценка

Описна

оценка

Описна

оценка

Описна оценка

IV,V,VI Описна

оценка

Бројчана

оценка

Бројчана

оценка

Описна

оценка

Бројчана

оценка

Бројчана оценка

VII, VIII, IX Бројчана

оценка

Бројчана

оценка

Бројчана

оценка

Бројчана

оценка

Бројчана

оценка

Бројчана оценка
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Формативното следење на учениците, наставниците ќе го заведуваат во документацијата за следење на напредокот на
учениците. Сумативната оценка, наставниците ќе ја заведуваат во одделенските дневници, електронскиот дневник,
кварталните извештаи за родителите и сведителствата. За напредокот на подучувањето, родителите и учениците ќе
бидат информирани најчесто усно во тек на целата година од страна на предметните и одделенските наставници,а со
сумативните оценки родителите ќе бидат известувани со писмен извештај на крај на секој квартал или евалвационен
период. За успешна реализација на планирањето на оценувањето наставниците ќе ги користат сознанијата од обуките
за унапредување на оценувањето, стручните материјали и прирачници од обуките, законот за основното образование,
упатство за оценување издадено од БРО, како и обуки што ќе следат.

Тим за следење, анализа и поддршка
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Следење,вреднување и унапредување на воспитна-образовната работа Цели и задачи – Подобрување и унапредување на
воспитно-образовниот процес

Планирана програмска
активност

Време на реализација и
Реализатор

Методи и постапки при реализација Очекувани ефекти

Следење на успехот на
учениците

Септември-јуни Одделенски
и предметни наставници

Усно и писмено проверување,чек,

листи,анегдотски белешки

Евалуација на
квалитет и квантитет
на постигнатите
знаења

Следење на поведението
на учениците

Септември-јуни Одделенски
,предметни наставници и
стручна служба на
училиштето

Набљудување,анегдотски
белешки,инструменти за
следење,досијеа за ученици

Надминување на
евентуалните
проблеми и
истовремено
унапредување

Континуирано
усовршување на
наставниот
кадар,стручната и
раководната служба на
училиштето

Септември-јуни,август
БРО,МОН,соодветни
институции и др.

Обука,семинари,предавања
,работилници

Подобрување,осоврем
енување и
усовршување на
воспитно-образовната
работа за
постигнување на
поквалитетни знаења
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Редовно водење на
педагошката евиденција
и документација

Септември-јуни Одделенски
и предметни
наставници,раководна и
стручна служба на
училиштето

Писмено и електронско водење на
педагошката евиденција и
документација

Правилно и навремено
водење на
педагошката
евиденција и
документација

Применана ИКТ во сите
сегменти на наставата

Септември-јуни Одделенски
и предметни наставници

ИКТ презентации и практична работа
со потребните програми

Осовременување на
наставата со примена
на ИКТ

Изработка на анализи,
извештаи и повратни
информации

Квартално,на крајот од прво
полугодие ,крај на учебна
година Одделенски –
предметни
насатвници,стручна служба
на училиштето

Писмени извештаи,анализа
,синтеза,известувања

Информираност за
постигнатите
резултати на воспитно
образовна работа како
и увид во
споредбените анализи
,со цел за
унапредување на
воспитно образовниот
процес
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- Самоевалвација на училиштето

Во текот на 180 наставни дена во учебната 2018/2019 год.беше реализирана повеќе од 90% од Годишната програма.
Успешно беа реализирани наставните програми по сите наставни предмети,., додека дополнитена и додатна настава се
организираше според потребите на учениците. Оваа учебна  година настава посетуваа и успешно го завршија одделението
1540 ученици од прво до девето одд. во рамки на 63 паралелки од I до IX одделение. Описно оценување беше применувано
во , I и II  III деветолетка.

За особена посветеност во работата во програмата Еко-училиште, за достигнувањето во едукацијата за одржлив развој и
еколошки манаџмент и постојано подобрување на активностите од областа на заштитата на животната средина во
училиштето и пошироката заедница на нашето училиште ни е доделена ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН СЕРТИФИКАТ- Еко-училиште
наградено со зелено знаме.
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Членови на комисија:

Формирани тимови

Подрачје 1:Наставни планови и програми

Кадире Хоџа – координатор

Алајдин Имеров – подкоординатор

Салате Бектеши – член

Анета  Цаневска– член

Арјета Имери – одделенски наставник

Фадил Муртезани – директор

Азиз Куртиши – педагог -Кординатор на тимот -
aziz.kurtishi@live.com

Флорије Дика - псиколог

Сузана Курбардовиќ – одделенски наставник

Теута Хаскај– наставник по предметна настава –
германски јазик

Мевлудин Исмаили- претседател на совет на
родители
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Подрачје 2: Постигања на
учениците

Хава Доко – координатор

Имране Ахмети – подкоординатор

Несрине Бајрами– член

Ардијан Хамити – член

Вулнет Аќифи – член

Подрачје 4. Поддршка
на учениците

Авета Вејсели –
координатор

Дитурије Сулејмнаи –
подкоординатор ---

Хабибе Нухиу - Член

Блерим Троли – член

Арјета Рамадани – член

Подрачје 3: Учење и настава

Турќијане Граждани – координатор

Арлинда Кастрати – подкоординатор

Ваиде Реџепи – член

Лирије Нишевци – член

Арјета Идризи – член

Подрачје 5. Училишна клима и
односи во училиштето

Шиќирије Сулејмани – координатор

Веби Амети – подкоординатор

Јусуф  Реџхепи– член

Игбале Заќири– член

Елизабета Стојановска - член

Подрачје 6. Ресурси

Сузана Курбадовиќ – координатор

Хајдар Сејдиу – подкоординатор

Ариф  Реџепи - член

Теута Хаскај– член

Бахдиша Шабани – член
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ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ

Училишен спорт

Тимот за организирање на турнири и други спортски активности, во чиј состав влегуваат наставниците: Вулнет Салиу,
Јетон Муслиу, Мебдилер Сулејмани, Илир Зендели, ќе изготват програма во која ќе бидат предвидени сите спортски
активности кои ќе се одвиваат во нашето училиште оваа учебна година. Оваа учебна година нашето училиште ќе им понуди
можност на своите ученици активно да земат учество во спортските активности и тоа во три спортски дисциплини: Футсал
(машки и женски), Фудбал (женски) и Ракомет (женски). Конкретната цел на овие активности ќе биде создавање на поздрави,
поефикасни и посреќни ученици кои преку овие активности имаат можност да се дружат, социјализираат и пред се спортски
да се воспитуваат. Покрај тоа целта е и да се повторат минато годишните успеси на нашето училиште на регионалните и
пред се на државните натпреварување организирани од страна на Федерацијата за училишни спортови на Македонија од
каде нашето училиште е носител и на Сребрени мадаљи во Футсал (женски) и носители се на Златни медаљи во Фудбал
(женски).

Подрачје 7. Управување, раководење

Креирање политика

Мирвете Зендели– координатор

Ајсер Лимани – подкоординатор ---

Ќефајете Ибиши – член

Фатиме Селами– член

Мирсад  Алија– член
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Активностите ќе се реализираат во текот на целата учебна година во термините предвидени за Слободните ученички
активности, учество можат да земат сите ученици од нашето централно училиште како и учениците од нашите подрачни
училишта. Минатата учебна година активно Годишна програма за работа на ООУ “25 Мај” Скопје за учебната 2019/2020
година. Додека завршните натпревари на регионално и државно ниво треба да се реализираат во периодите Ноември-
Декамври, Март-Април и во месец Мај кога се одржуваат и државните натпревари организирани од Федерацијата за
училишен спорт на Македонија. Одговорни наставници за реализацијата и евалуацијата на овие активности се наставниците
по Физичко и здравствено образование.

Ученички натпревари

Како и во досегашната пракса, училиштето ќе ја продолжи традицијата да организира и учествува на ученички
натпревари во кои учениците од IV-IX одделение ќе имаат можност да ги покажат своите знаења и умеења стекнати или
развивани во текот на школувањето. Учениците ќе учествуваат во натпреварите кои се организираат на ниво на училиште,
во општинските, градските, регионалните, републичките и меѓународните натпревари.

Ученички организации и слободни активности

Слободни ученички активности
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Со слободните ученички активности се создраваат претпоставки за индивидуализација на образовниот и воспитниот
процес, за задоволување и развивање на индивидуалните интереси и способностите на учениците, за заедничка работа на
учениците која придонесува за развивање на меѓусебна доверба, дружење во слободното време и сл. На овој начин се
создаваат можности учениците кои имаат интерес за одделни области и предмети, без оглед на успехот во наставата, да се
потврдуваат со своите постигања. Личниот интерес на ученикот има примарно значење за изборот на активностите вон
наставата

-ученици од прво до петто одд.

Во одделенската настава во I и II одделение секој наставник ќе формира секција во рамките на својата паралелка. За
учениците од III и V одделение ќе се формираат следните секции: математичка, литературна, рецитаторска, хорска,
драмска, играорна, пејачка, ритмичко-балетска, ликовна, спортска и љубители на природата.

Секој одделенски наставник има подготвено програма за работа во која се означени содржините за работа и времето
кога ќе се реализираат. Знаењата добиени од работата на секциите за слободни активности ќе бидат презентирани на
приредбите што училиштето ќе ги реализира во рамките на одделението и училиштето.

-ученици од шесто до девето одд.

Почитувајќи ги психофизичките можности на учениците, а со цел да се задоволат посебните интереси и афинитети на

учениците, училиштето ќе организира секции за слободни активности. По пат на анкета во почетокот на учебната година

ќе се определат членовите на секциите, ќе се избере раководство и ќе се изготви програма за работа. Секој ученик ќе

земе активно учество барем во една од слободните ученички активности.
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Секции за стекнување знаења

Секција Одговорен наставник

Литературна Рефит Ганиу, Анета Цаневска

Љубители на англискиот јазик Арлинда Кастрати

Млади географичари Линдита Селмани, Вулнет Аќифи

Млади историчари Шефикате Заќири

Млади математичари Сузана Сарачини

Млади хемичари Алајдин  Имеров

Млади физичари Ариф Реџепи

Млади биолози Ајсер Лимани

Екологија Медина Даши

Слободни културно – уметнички активности

Секција Одговорен наставник

Драмска Кастриот  Бахриу

Рецитаторска Арјета Идризи, Селма Исак

Млади јазичари Ресмије Трстена

Хор Рамадан Османи

Ликовна Агим Саити

Ритмичко-балетска Вулнет Салиху

Одбојка Мебдилер Сулејмани
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Слободни спортски активности

Секција Одговорен наставник

Мал фудбал Вулнет Салиху

Кошарка Мебдилер Сулејмани

Одговорните наставници изготвуваат Годишна програма за работа и истата ќе ја реализираат според распоредот на
часовите за слободни активности. Реализацијата на содржините за работа ќе се евидентираат во одделенскиот Дневник.
Членовите на секциите ќе земаат учество на натпревари што ќе се организираат во училиштето и надвор од него.

-планпрограма за работа на детската организација

Главни задачи на Детската Организација се:

 Да ги обединува и насочува активностите на сите ученици и ученички колективи;
 Да им овозможи афирмација на поединци и детски колективи и на тој начин да  придонесе за развивање на

другарство, солидарност, колективизам, меѓусебно почитување и уважување;
 Да ги организира и ангажира сите ученици за изведување на работни акции, општествено - забавен живот во

училиштето и други творечки активности;
 Да се овозможи и воспостави соработка со општествената средина како и со другите училишта во општината, градот

и Републиката;
 Да се ангажира и обезбеди свечен прием на учениците во детските организации;
 Да им овозможи на сите поединци активно да учествуваат најмалку во еден ученички колектив, да одлучуваат, да

избираат и да бидат избрани и на тој начин непосредно да се вклучат во ученичкото самоуправување.
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О П Е Р А Т И В Е Н  П Л А Н

Одговорни наставници:  1. Арјета  Идризи, 2.Сузана Курбардовиќ, 3. Агим Саити, 4. Арјета  Имери

р.б
р. ПРОГРАМСКА СОДРЖИНА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ

1. Одбележување на почетокот на учебната година ученици и наставници септември

2.
Одбележување на “8-ми Септември” –

Ден на независноста на Р.Македонија

ученици и наставници
септември

3. Одбележување на Меѓународниот ден на мирот ученици и наставници септември

4.
Годишно собрание; Извештај од едногодишната работа;
избор на ново раководство; разгледување на програмата
на детската организација

раководители на ученичките
заедници септември

5. Учество на учениците на конкурсите за 13-то ноемвриска
награда и Центарот за ликовно творештво на децата ученици и наставници септември

6
Обележувањето на денот на албанската азбуката
22-Новембар и обележувањето на денот на албанското
знаме 28-Новембар

Наставници

ученици
Новембар

7. Акција за уредување на училишниот двор и околината ученици и наставници Новембар

1.

Одбележување на Детската недела од 04. до 10.10.2019
год.- Свечен прием на првачињата во детската
организација и организирање на други активности
(приредба, изложба)

ученици и наставници

октомври
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2.
Свечено одбележување на

11-ти Октомври со реферат и програма

ученици и наставници
октомври

3. Да го разубавиме училиштето ученици,наставн. октомври

4.
Одбележување на Денот на ООН –

24-ти Октомври

ученици и наставници
октомври

5. Следење на Меѓународниот фолклорен фестивал “Оро
без граници”

ученици и наставници октомври

6. Организирање собирни акции на секундарни суровини ученици и наставници октомври

7. Одбележување на Меѓународниот ден на штедењето –
31 октомври

ученици и наставници октомври

1.
Посета и следење на фестивалот на детска песна
“Улбери”

ученици и наставници
ноември

2. Одбележување на денот на ослободувањето на Скопје
со реферат за “13-ти Ноември”

ученици и наставници ноември

3.
Следење на успехот на учениците во изминатиот период ученици и наставници ноември

јуни

1.
Одбележување на 10-ти Декември –

Денот на човековите права

ученици и наставници
декември

2. Уредување и изложби на книги, слики и честитки
изработени од учениците и наставниците ученици и наставници декември

3.
Уредување на паноата на тема

“Нова 2020 година”

литературна и ликовна секција
декември
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4.
Организиран пречек на Нова 2020година ученици и наставници

декември

5. Подготовки за организирање на зимскиот одмор наставници декември

1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на
учениците во првото полугодие

одделенски и класни
раководители јануари

1. Разгледување на реализацијата на програмата во првото
полугодие

ученици и наставници февруари

2. Акција за уредување на училишните простории ученици и наставници февруари

3. Подготовки на учениците за учество на натпреварите за
млади историчари и млади географи

ученици и наставници февруари

1.
Одбележување на 7-ми Март –

Денот на учителите

ученици и

секции
март

2. Одбележување на Меѓународниот ден на жената 8-ми
Март со пригодна програма

ученици и наставници март

3.
Одбележување на 17 март – Ден на крводарителството ученици и

секции
март

4.
Одбележување на 21-ви Март – Ден на екологистите, со
еколошки акции и организирање натпревари ученици и наставници март

5.
Подготовки за одбележување на Денот на шегата и
смеата

ученици и

секции
март

1. Организирање на маскембал – Априлијада ученици, наставни-ци и секции април

2. Одбележување на Денот на здравјето – 7 април ученици и април
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секции

3.
Учество на општински и градски натпревари на млади
историчари и географи

Ученици
април

4.
“Да ја поздравиме пролетта” ,,–

турнир, ликовни изложби и сл.

ликовна, литерат. Секција
април

5. Организирање на работни акции во училиштето и
блиската околина

ученици и наставници април

1.
Одбележување на 1-ви Мај -

Меѓународен ден на трудот

ученици и наставници
мај

2.
Одбележување на 24-ти Мај –

Ден на словенските просветители

ученици и наставници
мај

3.
Свечено одбележување на патрониот празник на 25-ти
Мај

ученици и наставници
мај

4.
Учество на конкурсот за Фестивал на детско поетско
творештво и Конкурсот за недовршен расказ

ученици и наставници
мај

1. Одбележување на Меѓународниот ден на заштита и
унапредување на животната средина – 5 јуни

ученици и наставници јуни

2. Пригодна програма по повод прогласување на првенци
на генерација

Директор, настав.,стручна слу. јуни

3. Пригодна програма по повод успешното завршување на
учебната год.

ученици, наставници, стручна јуни
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Одговорни наставници за приредби: 1. Адем Бајрами 2. Ајрула  Емини 3.  Рамадан Османи 4.
Сузана Курбардовиќ

Ибе Мустафа

Општествено хуманитарна работа
Со цел кај учениците да се развива позитивен однос кон работата, и навики за одржување на хигиената во училиштето и во
непосредната околина, во текот на учебната 2019/2020 год се планираат следните активности:

 Организирање на чистење и уредување на училниците.
 Учество на Еко акциии организирани од страна на Општина Гази Баба..
 Уредување на училниците и аулата по повод прославувањето на Нова година, одбележувањето на патрониот празник

на училиштето како и по повод прием на првачиња во прво одделение.
 Традиционални хуманитарни акции собирање на храна за нашите ученици корисници на социјална помош.
 Изработка на украси по повод Нова Година.
 Изработка на честитки и украсни израбтки по повод продажната 8-мо мартовска изложба
 Соработка со невладини хуманитарни организации за собирање на храна, облека, играчки, пластични шишиња и сл.
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Поддршка на ученици

- Постигнување на учениците

Во учебната 2018/19 год. Вкупниот број на ученици е 1540. Примерно поведение имаат 1540 ученици. Средниот успех на
ниво на училиште е 4,38 . Со цел успешно споредување на постигањата на учениците од претходниот и наредниот
евалвационен циклус, тимот за следење на постигањата на учениците, ќе работи на следење на квалитетот и динамиката на
активностите предвидени со :

 План и програма за реализација на додатна настава за работа со солидни ученици
 План и програма за реализација на дополнителна настава за работа со ученици што потешко напредуваат
 План и програма за слободни ученички активности
 План и програма за деца со посебни потреби
 План и програма за талентирани ученици
 Програма за антикорупциска едукација на учениците


Постигањата на учениците ќе се следат во текот на цела учебна година со помош на :

 Увид во одделенските дневници
 Увид во табеларните извештаи за постигнатиот успех и поведение на учениците
 Увид во резултатите од интерното и екстерното оценување
 Увид во резултатите од одржаните натпревари за учениците од основните училишта по нивоа од различни наставни

предмети
 Увид во записници на Училишен одбор и Совет на родители.

- Превентивни програми (насилство, болести на зависност, асоцијално однесување, соработка со установи за
безбедност и социјална грижа
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ПРОГРАМА ЗА НЕНАСИЛНО ОДНЕСУВАЊЕ

„НАЈГОЛЕМА СИЛА СО КОЈА РАСПОЛАГА ЧОВЕШТВОТО Е НЕНАСИЛСТВОТО„

Махатма Ганди

АКТИВНОСТИ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ НА

РЕАЛИЗАЦИЈА

Вклучување на учениците во тимот за

намалување на насилството во училиштето

(меѓуврсничка подршка)

Да се анимираат учениците и да

се создаде атмосфера на

солидарност,почитување и

позитивно однесување

Училишен тим за намалување

на насилство и ученици кои

доброволно ќе се вклучат во

проектот

Септември

Обука на учениците за меѓуврсничко

посредување и разрешување на конфликти

Стекнување на вештини за

препознавање ,проценка и

помагање за успешно

разрешување на конфликти

Училишен тим за ненасилство

и ученици за меѓуврсничка

подршка

Октомври-

ноември

Презентација на филм „Неми сведоци“ и Да се разберат последиците од Тим за ненасилство Ноември
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дискусија насилното однесување

Подигнување на свеста за намалување на

насилството преку: -правила за однесување на

учениците -Правила за однесување на

наставниците Разговори за проблемот преку:

предавања.работилници,трибини. ОЖВ и др.

Создавање на вештини за:

самосвест,емпатија,справување со

чувства ,справување со

лутина,одговорност,одолевање на

притисоци,мотивација,комуникациј

а

Училишен тим за намалување

на

насилство,ученици,наставници,

родители и претставници

одлокална заедница

Во текот на

цела учебна

година

Постапки за интервенирање при насилно

однесување: - Насилство меѓу децата -

Насилство од страна на вработени во

училиштето - Насилство од страна на

возрасни кои не се вработени во училиштето

Да се информираат сите за

постапките кои треба да се

превземат во случај да постои

насилство или сомнеж за

насилство

Ученици,вработени и родители Во текот на

цела учебна

година
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Водење на кампања против насилството: -

изготвување на

флаери,пораки,постери,пишување на

стихови,играње на улоги,сценарија и др.

Водење на мирна кампања за

безбедна училишна средина

Ушеници,наставници,родители,

локална заедница

Април-мај

Идентификување на опасни места во

училиштето каде учениците се изложени на

ризик и превземање на соодветни мерки

Обезбедување на безбедни места

за игра ,меѓу и по часовите

Агенција за обезбедување и

дежурни наставници

Во текот на

цела учебна

година
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Болести на зависност

- превентивна програма -

Цели и задачи:

1. Запознавање на учениците со болестите на зависност;

2. Запознавање на учениците со штетните последици од употребата на цигари, алкохол и психотропни супстанци;

3. Запознавање на учениците со видовите дроги, нивните дејства и штетните последици од нивната употреба;

4. Превенција од употребата на цигари, алкохол и психотропни супстанци;

5. Запознавање на наставниците и учениците со работата на невладините организации за превенција од употреба на

психотропни супстанци, како и лечење од истите;

6. Континуирана соработка со наставниците и проширување на нивните знаења за рано откривање на ученици кои

употребуваат алкохол, цигари и психотропни супстанци, како и справување со истите;

7. Соработка на стручната служба со наставниците и родителите за заедничко сузбивање на болести на зависност кај

учениците;
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Одбележување на светскиот ден за борба против пушењето.

Цели

Активности Реализатори и време
на реализација

Очекувани ефекти

Запознавање на
учениците со болестите
на зависност

-Информативни предавања на учениците за
запознавање со поимот болести на зависнот,
како и кои се болести на зависност; – Дискусии
на тема „Болести на зависност“ и презентирање
на ставовите и мислењата на учениците

Стручна служба,
директор, одделенски и
предметни наставници
октомври

Учениците се
запознаени со поимот
болести на зависност

Запознавање на
учениците со штетните
последици од употребата
на цигари, алкохол и
психотропни супстанци

-Едукативни работилници со наставниците за
запознавање на учениците со штетните
последици од употребата на цигари, алкохол и
психотропни супстанци; – Едукативни
работилници со учениците за запознавање со
штетните последици од употребата на цигари,
алкохол и психотропни супстанци – Обуки на
учениците за штетните последици од
употребата на психотропни супстанци, од
страна на претставници од МВР – Полициска
станица – Автокоманда

Стручна служба,
директор, одделенски и
предметни наставници,
МВР – Полициска
станица

ноември

Учениците се
запознаени со штетните
последици од
употребата на алкохол,
цигари и психотропни
супстанци

Запознавање на
учениците со видовите
дроги, нивните дејства и
штетните последици од
нивната употреба

-Едукативни работилници за запознавање на
учениците и наставниците со видовите дроги,
нивни дејства, како и штетните последици од
нивна употреба

Стручна служба,
директор, оператори на
„Националната СОС
линија за помош од
дрога“

Учениците и
наставниците се
запознаени со видовите
дроги, нивни дејства,
како и штетни
последици од нивна
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февруари употреба

Превенција од употребата
на цигари, алкохол и
психотропни супстанци

-Едукативни работилници за превенција од
употреба на цигари, алкохол и психотропни
супстанци; – Изработка на информативни
брошури и летоци од страна на учениците за
превенција од употреба на цигари, алкохол и
психотропни супстанци.

Стручна служба,
директор, одделенски и
предметни наставници

март

Учениците ги сфаќаат
штетните последици од
употребата на цигари,
алкохол и психотропни
супстанци

Запознавање на
наставниците и учениците
со работата на
невладините организации
за превенција од
употреба на психотропни
супстанци како и лечење
од истите

– Презентација на работата на „Националната
СОС линија за помош од дрога“; – Презентација
на останати институции и НВО кои работат на
превенција од употреба на психотропни
супстанци, како и лечење од истите.

Стручна служба,
директор, „Национална
СОС линија за помош
од дрога“

април

Учениците и
наставниците се
запознаени со работата
на одредени институции
и НВО кои работат на
превенција од употреба
на психотропни
супстанци, како и
лечење од истите

Континуирана соработка
со наставниците и
проширување на нивните
знаења за рано
откривање на ученици кои
употребуваат алкохол,
цигари и психотропни
супстанци, како и
справување со истите

– Советодавна работа со наставниците за
запознавањето на бројните социолошки,
правни, психолошки, социјални, здравствени и
други појави поврзани со употребата на
психотропни супстанци; – Континуирано
информирање на наставниците за брзите
промени во областа на производството,
дистрибуцијата и употребата на психотропни
супстанци, со цел навремено превентивно
делување кај учениците.

Стручна служба Во
текот на целата учебна
година

Тековно информирање
на наставниците за сите
нови трендови во однос
на производството,
дистрибуцијата и
употребата на алкохол,
цигари и психотропни
супстанци

Соработка на стручната
служба со наставниците и
родителите за заедничко
сузбивање на болести на
зависност кај учениците

– Одржување на континуирани средби на
стручната служба со наставниците за
сузбивање и рано откривање на болести на
зависност кај учениците.

Стручна служба,
директор, одделенски и
предметни наставници,
родители

Во текот на целата

Континуирани средби
на стручната служба со
наставницте и
родителите со што
успешно ќе се
превенираат болестите
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учебна година на зависност кај
учениците

Одбележување на
светскиот ден за борба
против пушењето (31 Мај)

– Организирање на ликовна работилница на
тема „Борба против пушење“ и изложба на
готовите цртежи

Стручна служба,
директор, одделенски
наставници,
наставници по ликовно
образование

мај

Со изложба на
готовите цртежи на тема
„Борба против
пушењето“, учениците
го одбележуваат
Светскиот ден за борба
против пушењето
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Асоцијално однесување

- превентивна програма

Цели и задачи:

1. Унапредување на превентивната работа на социјалните проблеми кај учениците;

2. Следење на поведението и успехот на учениите со ризик;

3. Детектирање на учениците кои пројавуваат асоцијални однесување;

4. Советодавна работа со учениците кои пројавуваат асоцијално однесување;

5. Советодавна работа со наставниците и родителите на децата со намален успех, намалено поведение и асоцијано

однесување;

6. Анализирање и истражување на социјалните појави и проблеми кај учениците и нивно надминување.

Цели Активности Реализатори и време
на реализација

Очекувани ефекти

Унапредување на
превентивната работа

– Советодавно-консултативна работа со
наставниците за социјалните проблеми и

Стручна служба,
директор, предметни и

Превенција на
социјалните пролеми кај
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на социјалните
проблеми кај учениците

потреби на учениците; – Советодавна
работа со рдителите за социјалните
проблеми и потреби на учениците

одделенски наставници,
родители

Во текот на целата
учебна година

учениците

Следење на
поведението и успехот
на учениците со ризик

– Континуирано следење и советодавно –
консултативна работа со наставниците и
родителите во врска со успехот и
поведението на учениците, како и
планирање на активности за нивно
подобрување

Стручна служба,
директор, одделенски и
предметни наставници

Во текот на целата
учебна година

Подобрување на успехот
и поведението на
учениците

Детектирање на
учениците кои
пројавуваат асоцијално
однесување

– Континуирани консултативни средби со
наставниците со цел рано откривање на
појава на асоцијално однесување кај
учениците

Стручна служба,
директор, одделенски и
предметни наставници

Во текот на целата
учебна година

Рано откривање на
учениците кои пројавуваат
асоцијално однесување и
сузбивање на истото

Советодавна работа со
учениците кои
пројавуваат асоцијално
однесување

– Континуирни советодавни средби и
психосоцијална поддршка на учениците
кои пројавуваат асоцијално однесување со
цел подобрување на истото

Стручна служба,
одделенски и предметни
наставници

Во текот на целата
учебна година

Подобрување на
однесувањето на
учениците

Советодавна работа со
наставниците и
родителите на децата со
намален успех,
намалено поведение и
асоцијано однесување

– Континуирани советодавни средби со
наставниците и родителите на децата кои
имаат намален успех, намалено
поведение, како и учениците кои
пројавуваат асоцијално однесување

Стручна служба,
одделенски и предметни
наставници

Во текот на целата
учебна година

Подобрување на успехот
и поведението на
учениците, како и
надминување на
асоцијалното однесување
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Анализирање и
истражување на
социјалните појави и
проблеми кај учениците
и нивно надминување

– Континуирани советодавни средби на
стручната служба со наставниците и
родителите, со цел анализа и
истражување на социјалните појави и
пролеми кај учениците; – Советодавна
работа со учениците за надминување на
нивните социјални проблеми.

Стручна служба,
одделенски и предметни
наставници

Во текот на целата
учебна година

Надминување на
социјалните проблеми
помеѓу учениците

Соработка со установи за безбедност и социјална грижа превентивна програма –

Цели и задачи:

1. Унапредување на безбедноста на учениците во сообраќајот (во соработка со МВР – ПС Абтокоманда);

2. Детектирање на учениците кои потекнуваат од семејства под социјален ризик;

3. Следење на успехот и поведението на учениците кои потекнуваат од семејства под социјален ризик и соработка со

МЦСР, ЈУ Завод за социјални дејности, Завод за ментално здравје и МТСП за надминување на социјалните потреби на

учениците;

4. Советодавна работа со учениците и родителите кои потекнуваат од семејства под социјален ризик, како и нивно

упатување во соодветни институции, доколку е потребно;

5. Соработка со МЦСР и одговор на одредени дописи;

6. Организирање на хуманитарни собирни акции за облека и храна, кои ќе се донираат на лица кои се под социјален

ризик (лица со лоша социо-екеномска состојба, хендикепирани лица, бездомници и сл.);
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Цели Активности Реализатори и
време на

реализација

Очекувани ефекти

Унапредување на
безбедноста на учениците
во сообраќајот (во
соработка со МВР – ПС
Аеродром)

-Организирање на обуки за учениците, од
страна на претставници од ПС Аеродром за
запознавање на учениците со основните
сообраќајни правила

Претставници ос
МВР – ПС
Автокоманда
стручна служба

– Учениците да се запознаат
со основните сообраќајни
правила и прописи со што би
биле побезбедни во
сообраќајот

Детектирање на учениците
кои потекнуваат од
семејства под социјален
ризик

– Консултативни средби со наставниците
со цел детектирање на учениците кои се
под социјален ризик; – Консултативни
средби со претставници од МЦСР со цел
надминување на социјалните проблеми на
учениците кои се под социјален ризик.

Социјален
работник,
дефектолог

Во текот на
целата учебна
година

– Да се детектираат сите
ученици кои потекнуваат од
семејства под социјален ризик
и во соработка со МЦСР да се
надминат нивните социјални
проблеми

Следење на успехот и
поведението на учениците
кои потекнуваат од

– Изработка на дописи до МЦСР, ЈУ
Завод за социјални дејности, Завод за
ментално здравје и МТСП во врска со

Социјален
работник,
дефектолог,

– Помош при надминувањето
на одредени социјални
проблеми со кои се соочуваат



147

семејства под социјален
ризик и соработка со МЦСР,
ЈУ Завод за социјални
дејности, Завод за ментално
здравје и МТСП за
надминување на
социјалните потреби на
учениците

одредени социјални проблеми со кои би се
соочиле учениците и нивните семејства –
Постапување по одредени дописи од
МЦСР, ЈУ Завод за социјални дејности,
Завод за ментално здравје, МТСП, во
однос на нивните барања и потребни
податоци

одделенски и
предметни
наставници

По потреба

учениците и нивните семејства

Советодавна работа со
учениците и родителите кои
потекнуваат од семејства
под социјален ризик, како и
нивно упатување во
соодветни институции,
доколку е потребно

– Советување на учениците кои
потекнуваат од семејства под социјален
ризик и нивните родители, како и
остварување на контакт со одредени
институции за социјална грижа или нивно
упатување до истите

Стручна служба
По потреба

– Помош на учениците и
нивните родители во
надминување на одредени
социјални проблеми во
соработка со одредени
иснтитуции за социјална грижа

Соработка со МЦСР и
одговор на одредени дописи

– Соработка со МЦСР во однос на давање
на одредени информации за одредени
ученици кои се под социјален ризик, со цел
надминување на нивните сцијални
проблеми

Стручна служба,
одделенски и
предметни
наставници

По потреба

Надминување на одредени
социјални проблеми на
учениците и нивните
семејства, во соработка со
МЦСР

Организирање на
хуманитарни собирни акции
за облека и храна во
училиштето, кои ќе се
донираат на лица кои
спаѓаат во ранлива
категорија на граѓани

– Организирање хуманитарна акција во
училиштето за собирање на облека
наменета за лица од ранлива категорија на
граѓани; – Организирање на хуманитарна
акција во училиштето за собирање на
храна за лица од ранлива категорија на
граѓани; – Организирање на хуманитарна
акција во училиштето за собирање на
кондиторски производи и изработка на
новогодишни пакетчиња наменети за
дечиња од одредена социјална институција
или организација.

Стручна служба,
директор,
наставници,
ученици,
родители

По потреба

Обезбедување на одредена
помош на лица од ранлива
категорија на граѓани
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- Безбедност во училиштето

Во училиштето има “План и програма за заштита и спасување при случај на елементарни непогоди” .Има противпожарни
апарати кои се поставени на видно место во училиштето и на секој од нив е ставено упатство за употреба.Учениците
редовно се информирани и обучувани како да се однесуваат во случај на опасност. За заштита и безбедноста на на
просториите во училиштето има план за дежурства на наставници и техничка служба за време на часовите,влезните врати
се заклучени и има дежурни ученици на влезовите.Поставени се видео камери низ училиштето за време на работните
денови има во училиштето има физичко обезбедување и платен чувар во ноќниот период а по потреба се бара и полициско
патролирање на училиштето.

Соработка со установи за безбедност и социјална грижа-превентивна програма –

Цели и задачи:

1. Унапредување на безбедноста на учениците во сообраќајот (во соработка со МВР – ПС Автокоманда);

2. Детектирање на учениците кои потекнуваат од семејства под социјален ризик;
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3. Следење на успехот и поведението на учениците кои потекнуваат од семејства под социјален ризик и соработка со

МЦСР, ЈУ Завод за социјални дејности, Завод за ментално здравје и МТСП за надминување на социјалните потреби на

учениците;

4. Советодавна работа со учениците и родителите кои потекнуваат од семејства под социјален ризик, како и нивно

упатување во соодветни институции, доколку е потребно;

5. Соработка со МЦСР и одговор на одредени дописи;

Активности Реализатори и

време на

реализација

Очекувани ефекти

Унапредување на безбедноста на
учениците во сообраќајот (во
соработка со МВР – ПС
Аеродром)

-Организирање на обуки за
учениците, од страна на
претставници од ПС Аеродром за
запознавање на учениците со
основните сообраќајни правила

Претставници ос
МВР – ПС Аеродром,
стручна служба

– Учениците да се
запознаат со
основните сообраќајни
правила и прописи со
што би биле
побезбедни во
сообраќајот
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Детектирање на учениците кои
потекнуваат од семејства под
социјален ризик

– Консултативни средби со
наставниците со цел
детектирање на учениците кои се
под социјален ризик; –
Консултативни средби со
претставници од МЦСР со цел
надминување на социјалните
проблеми на учениците кои се
под социјален ризик.

Социјален работник,
дефектолог

Во текот на целата
учебна година

– Да се детектираат
сите ученици кои
потекнуваат од
семејства под
социјален ризик и во
соработка со МЦСР да
се надминат нивните
социјални проблеми

Следење на успехот и
поведението на учениците кои
потекнуваат од семејства под
социјален ризик и соработка со
МЦСР, ЈУ Завод за социјални
дејности, Завод за ментално
здравје и МТСП за надминување
на социјалните потреби на
учениците

– Изработка на дописи до
МЦСР, ЈУ Завод за социјални
дејности, Завод за ментално
здравје и МТСП во врска со
одредени социјални проблеми со
кои би се соочиле учениците и
нивните семејства – Постапување
по одредени дописи од МЦСР, ЈУ
Завод за социјални дејности,
Завод за ментално здравје,
МТСП, во однос на нивните
барања и потребни податоци

Социјален работник,
дефектолог,
одделенски и
предметни
наставници

По потреба

– Помош при
надминувањето на
одредени социјални
проблеми со кои се
соочуваат учениците и
нивните семејства

Советодавна работа со
учениците и родителите кои
потекнуваат од семејства под
социјален ризик, како и нивно
упатување во соодветни
институции, доколку е потребно

– Советување на учениците кои
потекнуваат од семејства под
социјален ризик и нивните
родители, како и остварување на
контакт со одредени институции
за социјална грижа или нивно
упатување до истите

Стручна служба

По потреба

– Помош на
учениците и нивните
родители во
надминување на
одредени социјални
проблеми во
соработка со
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Цели

одредени иснтитуции
за социјална грижа

Соработка со МЦСР и одговор на
одредени дописи

– Соработка со МЦСР во однос
на давање на одредени
информации за одредени
ученици кои се под социјален
ризик, со цел надминување на
нивните сцијални проблеми

Стручна служба,
одделенски и
предметни
наставници

По потреба

Надминување на
одредени социјални
проблеми на
учениците и нивните
семејства, во
соработка со МЦСР

Организирање на хуманитарни
собирни акции за облека и храна
во училиштето, кои ќе се
донираат на лица кои спаѓаат во
ранлива категорија на граѓани

– Организирање хуманитарна
акција во училиштето за
собирање на облека наменета за
лица од ранлива категорија на
граѓани; – Организирање на
хуманитарна акција во
училиштето за собирање на
храна за лица од ранлива
категорија на граѓани; –
Организирање на хуманитарна
акција во училиштето за
собирање на кондиторски
производи и изработка на
новогодишни пакетчиња
наменети за дечиња од одредена
социјална институција или
организација.

Стручна служба,
директор, наставници,
ученици, родители По
потреба

Обезбедување на
одредена помош на
лица од ранлива
категорија на граѓани
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Организирање на хуманитарни собирни акции за облека и храна, кои ќе се донираат на лица кои се под социјален ризик

(лица со лоша социо-екеномска состојба, хендикепирани лица, бездомници и сл.);

- Позитивна социо- емоционална клима

Содржина Време на
реализација

Цел и Начин на реализација Реализатор Соработници Индикатор и Ефекти

1. Изработка на
велигденски јајца
Април, Мај

Зголемување на самодовербат а
на учениците

Боење на велигденските јајца
заедно со родителите

Одделенски раководители
од прво, второ и трето
одделе Ученици и нивни
родители од прво второ и
трето одделение

Обоени велигденски јајца
Интерактивен однос меѓу
наставникот родителот и
ученикот

2. Поклонување на
велигденските јајца во
старски дом Мај

Зајакнување на чувството за
почит Поклонување на обоените
велигденски јајца во старски дом

Одделенски раководители
од прво, второ и трето
одделе Ученици и нивни
родители од прво второ и
трето одделени

Фотографии од посетата на
старскиот дом

Заемна почит

3. Осмислување на
приредба за 8-ми Мар
Фебруари, Март

Зголемување на самодовербат а
на учениците

Со размена на информации меѓу
учениците, родителите и
наставниците да се осмисли мала
приредба за Осми Март

Одделенски раководители
од четврто, петто и шесто
одделение Ученици и нивни
родители од четврто, петто
и шесто одделение

Изготвена програма
Примање и давање на
информации

4. Реализација на
приредбата Март

Зголемување на самодовербат а
на учениците Осмомартовска
приредба

Одделенски раководители
од четврто, петто и шесто
одделение Ученици и нивни
родители од четврто петто
и шесто одделение

Снимка од изведбата на
приредбата во рамките на
училиштето Слободно
изразување
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5. Изработка на плакат
за ненасилно
однесување Ноември

Зголемување на самодовербат а
на учениците

Изразување на мислење за
ненасилно однесување

Одделенски раководители
од седмо- деветтолетка
одд, седмо и осмо одд.
Ученици од седмо(9) седмо
и осмо одд.

Изработен плакат со убаво
изразени мисли за
ненасилно однесување
Почитување на мислењето
на сите

6. Поставување на
плакатот во рамките на
училиштето Ноември

Зголемување на самодовербат а
на учениците

Заеднички избор за место на
поставување на плакатот

Одделенски раководители
од седмо - деветтолетка
одд , седмо и осмо одд
Ученици од седмо(9) седмо
и осмо одд

Поставен плакат во рамките
на училиштето Негување на
слободата на изразување

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО

Целта на наведената дејност на училиштето е да ги оспособи учениците и вработените во училиштето да

превземаат активности за поздрав живот во училиштето и средината. За реализација на дел од наведените активности

училиштето ќе има соработка со медицински центар за организација и реализација на систематските прегледи за учениците

од заводот за здравствено образование, со црвениот крст. Здравственото просветување на учениците ќе се остварува и во

текот на редовната настава по предметите физичко и здравствено образование, природо, запознавање на околината,

биологија, екологија, образование за животни вештини и преку интегрирање на наставните содржини преку проектот

Интеграција на заштита на животната средина

Хигиена во училиштето
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Техничкиот персонал ќе се грижи за одржување на хигиената на санитарните чворови, училници и другиот простор во

училиштето. Наставниците во соработка со родителите ќе водат грижа за развивање навики кај учениците за

одржување на личната хигиена. По потреба училиштето ќе соработува со службите за дезинфекција,дезинсекција и

дератизација .

Систематски прегледи

Ќе се организираат санитарни и систематски прегледи за сите вработени. Посебно внимание ќе се обрне на редовно

вакцинирање на учениците и систематски прегледи спред планот на амбуланта Лисиче , со која и оваа година ќе

продолжи соработката. Од страна на стоматолошката амбуланта во поликлиниката Јане Сандански ќе се врши редовни

систематски прегледи на забите на ученици

- Вакцинирање

Вакцинации и ревакцинации: МОРБИЛИ (мали сипаници); ДИТЕ и ПОЛИО (дифтерија, тетанус и детска парализа);
тестирање на туберкулоза и БСЖ вакцина; РУБЕОЛА (ситна сипаница) само кај девојчињата.

Горенаведените систематски прегледи, вакцинации и ревакцинации ќе ги вршат медицински лица од Здравствен дом -
Синѓелиќ.

- Едукација за здрава исхрана

Исхраната е еден од најважните фактори за правилен раст и развој на децата и има големо влијание врз работните
способности на учениците. При спроведување на правилна исхрана во училиштата неопходно е познавање на
основните принципи на правилната исхрана:
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 Рационална исхрана

 Умерена исхрана

 Разновидна или мешана исхрана

 Рамномерна исхрана

За да се исполнат овие принципи големо влијание имаат одредени фактори и критериуми.

v ФАКТОРИ

 возраста на децата,односно потребата на организмот(количината која се припрема)

 економските можности

 културни навики во исхраната

v КРИТЕРИУМИ

 естетски-кој што претставува правилен начин на сервирање како и привлечен начин на јадењето(при што поволно

влијание би имало врз децата односно врз нивниот апетит-со што би се поттиклале да јадат)

 санитарен критериум-кој подразбира микробиолошка исправност на продуктите кои се користат во исхраната кај

децата(обрнувајќи внимание и на радиолошката и хемиската исправност на продукти.

ЦЕЛИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИСХРАНА

 Правилна исхрана на децата
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 Поттикнување на децата за размислување за здравата храна како и нејзино конзумирање

 Разговор со родители и ученици во врска со исхраната во училиштето

 Соработка на комисијата за исхрана со родителите со цел изнаоѓање на решенија околу исхраната на децата(доколку

е потребно)

 Спроведување анкета на учениците во врска со нивните желби за топлиот оброк

 .Во врска со менито кое го имаат-за две недели е различно(при завршување на втората недела пак се започнува од

првата недела).

 Учениците во класична настава се хранат со ужина, за време на големиот одмор.

 Доколку учениците одат на екскурзија добиваат ланч-пакет, истиот го добиваат и за Нова година како и за последниот

училишен ден.

АКТИВНОСТИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИСХРАНА Комисијата за исхрана има за цел да се состане пред почетокот на

учебната година со цел да одреди мени, термини кои ќе важат до крајот на учебната година во врска со влегувањето во

кујна-односно правење на распоред за учениците при исхрана во кујната, при што треба да се придржуваат на временскиот

интервал како и термин кој им е даден. Комисијата за исхрана ќе одржува состаноци секогаш кога ќе има потреба, односно

во текот на учебната година, одговорните на генерации.

Училишна клима и односи во училиштето

- Дисциплина

Дисциплината во училиштето го опфаќа меѓусебниот однос на сите субјекти во воспитно – образовниот процес (
ученици, наставници, персонал ), како и односот на секој од нив поединечно кон материјалните добра и училишниот
имот. Таа е пропишана и се реализира според повеќе правни акти како: правила за однесување на учениците,
куќниот ред училиштето, интерни правила за педагошки мерки, распоред на дежурства на наставниот кадар и
распоред на дежурства на ученици во училиштето. Во нив детално се разработени правилата на однесување на
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секој од гореспоменатите субјекти, како и санкциите во случај на прекршување на утврдените правила. Во насока на
континуирано унапредување на училишната клима и дисциплината на училиштето, за учебната 20192020 година,
предвиден е состанок на Наставничкиот совет за да наставниот кадар ги детектира негативни појави забележани во
начинот на однесување на сите субјекти вклучени во воспитно-образовниот процес во претходниот период. Ќе се
изведат заклучоци на состанокот и ќе се изготви план за подобрување на училишната дисциплина.

План за подобрување на училишната дисциплина: -

Изготвување на листа на дежурни ученици во училиштето-целта е контролирање на движењето на надворешни лица

посетители на училиштето; носители на активноста се ученици од 6-то до 9-то одделение; време на реализација е текот на

цела учебна година. - Изготвување на листа на дежурни ученици по одделенија-контролирање на однесувањето на

учениците за време на одморите; носители на активноста се ученици од 6-то до 9-то одделение; време на реализација е

текот на цела учебна година. - Изготвување на листа на дежурни наставници во двете смени – контролирање на

однесувањето на учениците за време на одморите; носители на активноста се наставници од предметна и одделенска

настава; време на реализација е текот на цела учебна година. Исто така изработен е распоред на дежурни наставници,

заради воспоставување на поголема контрола во училиштето ( во училниците, ходниците, санитарните јазли и сл.).

*Напомена: распоредот на дежурни наставници е дел од прилозите. Тековно во рамките на секоја работна недела се

изработува и распоред на дежурни ученици во училиштето кои го контролираат влегувањето на сите надворешни
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посетители на училиштето. Тие вршат и писмена евиденција на тековните збиднувања за време на одморите. Контролата на

движење и активности во училишниот двор ќе се обезбеди преку постоечкиот систем за видео надзор.

- Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето

Во училиштето се развива одговорен однос кон уредувањето и одржувањето на просторот и опкружувањето на училиштето

и естетскиот момент на просторот (училниците ) во кои се поминува голем дел од денот. Преку реализацијата на

општествено корисната работа кај учениците ќе се негува позитивниот однос кон работата. Во прилог на тоа во училиштето

ќе се превземаат следните активности:

 одржување на училиштето преку уредување на училниците и кабинетите, ходниците, училишната зграда и

училишниот двор.
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Во училиштето главна цел е преземање активности за зачувување на животната и работната средина и нејзино естетско и

функционално облагородување. Исто така во училиштето функционираат и слободните ученички активности со кои ќе се

создадат претпоставки за задоволување и негување на индивидуалните интереси и способности на учениците, а во интерес

на уредувањето и одржувањето на просторот и опкружувањето на училиштето. Такви се ликовната секција и секцијата на

млади биолози.

- Етички кодекси

Училиштето во рамките на своето работење има изготвено Етички кодекс за однесување на наставниците, Етички кодекс за

однесување на учениците, а некои од начелата за етички кодекс на вработените во училиштето опфатени се и во рамките на

одредбите од куќниот ред на училиштето. ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕТО ОВИЕ ПРАВИЛА НА

ОДНЕСУВАЊЕ ЌЕ ГО ПОДОБРАТ КВАЛИТЕТОТ НА УЧИЛИШНИОТ ЖИВОТ СО ШТО СИТЕ ЌЕ СЕ ЧУВСТВУВАМЕ

ПОБЕЗБЕДНО И ПОПРИЈАТНО ВО УЧИЛИШТЕТО

 Во училиштето доаѓај редовно навреме;
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 Биди пример со твоето пристојно и удобно облекување;

 Води грижа за својата лична хигиена;

 Води грижа за хигиената во училишните простории и училишниот двор, отпадоците фрлај ги во корпа;

 Чувај го училишниот имот, за направената штета ќе бидеш одговорен;

 Подгответе ја училницата за час, а по завршување на часот, училницата оставете ја уредна, без отпадоци и

проверете дали сте заборавиле нешто;

 Разубавете ја училницата, направете пријатен амбиент за учење;

 Биди подготвен, внимателен и активен на часовите;

 Секогаш кога нешто не ти е јасно прашај го наставникот;

 Барај да бидеш јавно оценет и секогаш да го знаеш резултатот од својот труд;

 Сослушувај, кажи го своето и почитувај го мислењето на другиот;

 Биди искрен и добар другар, помогни му секогаш кога е во неволја;

 Времето што го поминуваш во училиште нека ти биде исполнето со многу нови сознанија и убаво

другарување;

 Твоето мислење и твоите предлози остави ги во сандачето за предлози и забелешки.

Правилник за однесување на вработените ОСНОВНИ ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ НА ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНОИОТ

КАДАР ВО УЧИЛИШТЕТО ЦЕЛТА НА ОВИЕ ПРАВИЛА Е ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПОЗИТИВНА КЛИМА ЗА ПОДОБРА И

ПОКВАЛИТЕТНА РАБОТА ВО УЧИЛИШТЕТО Воспитно – образовниот кадар треба да се насочува кон:

 Перманентно подобрување на сопствената работа и работната средина;

 Професионален однос

 конструктивно справување со конфликти

 почитување на индивидуалните разлики и мислења
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 одржување на работната етика

 позитивна коректна комуникација (вербална и невербална)

 практикување на тимската работа

 својата позиција да не се користи за лични интереси

 соодветен професионален естетски изглед и однесување

Воспитно – образовниот кадар во комуникацијата со учениците треба да:

 ја почитува личноста на ученикот;

 воспоставува отворена, искрена и јасна комуникација;

 го сослушува и почитува мислењето а ученикот;

 биде чувствителен за потребите на учениците согласно со нивната возраст;

 биде објективен, одговорен и коректен во педагошката комуникација со учениците;

 се грижи за безбедноста, менталното и физичкото здравје на учениците;

 ја следи перманентно активноста, развојот и постигнувањата на учениците.

Воспитно – образовниот кадар треба да воспостави партнерски однос со родителите преку:



162

 коректна педагошка комуникација;

 посветување време, сослушување, доверливост, флексибилност, објективност и толерантност;

 навремено објективно информирање за постигнувањата и однесувањето на ученикот;

 подготвеност за заедничко решавање на проблемите на учениците;

 дискреција и ненавлегување во приватноста на семејствата на учениците;
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Задача Активности Цели Реализатори и време на

реализација

1.Запознавање на

наставниците со

проектото за МИО

Презентација на

наставнички совет

Организирано вклучување

во проектото за МИО и

прифаќање на

различностите

Тим за МИО, наставници

септември

2.Организирање на

спортски

натпревари со

училишта од друга

етничка припадност

Натпревари во кошарка,

фудбал, ракомет со

тимови со мешан етнички

состав

Спортски бон-тон

Прифаќање на различ%
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- Мулти- културализам

Од 2012/13 учебна година училиштето се вклучи во проектот Меѓуетничка интеграција во образовнието. Целта на

проектот е учениците да сфатат како да се живее во заедница во која постојат голем број културни разлики помеѓу

нејзините членови, да се навикнуваат да ги надминуваат меѓусебните недоразбирања со толеранција и почит а со

тоа и како да го спречуваат создавањето на конфликтите. Во тој контекст наставниците ќе придонесуваат за

создавање на демократско училишна клима во паралелката, ќе се грижат за поттикнување на интегрирање на

учењето со активностите и однесувањето на учениците во паралелката, училиштето и пошироката средина

- Односи меѓу сите структури

Се води грижа за подобрување на меѓусебната комуникација помеѓу вработените и учениците. Покрај
реализирани обуки за подобрување на комуникациските вештини се организираат заеднички дружења, прослави,
екскурзии, коктели...
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
НА ТИМОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Континуираното образование, односно усовршување на наставникот има свое посебно значење. Потребата на
нашето време, изразена во ставот постојано да се учи, односно да се учи во текот на целиот живот е од особена важност
токму за наставничката професија. Создавањето стимулативни општествени и професионални услови за професионален
развој во наставничката професија значително ќе го промени односот на наставникот кон сопствениот професионален
развој.

Ликот на наставникот треба да биде во согласност со реалното случување и секојдневните потреби во воспитно –
образовниот процес. Тоа е лик на наставник, богат на општо образовно и стручно поле, оспособен и мобилен на планот на
стекнување потребни вештини за успешно реализирање на неговата професија. Значи, наставникот ќе мора, покрај
стекнувањето на формалното образование и постојано стручно и професионално да се усовршува.

ООУ „25 МАЈ“ – ГАЗИ БАБА, СКОПЈЕ

Развојна цел Конкретни цели
(задачи)

период на
реализација Одговорно лице

1. Формирање база на податоци за
досегашниот професионален развој на
наставниците, стручната служба и
директорот

Согледување на резултатите од личните планови за
професионален развој од извештаите за реализација
од претходната учебна година на сите поединци

Прво
полугодие

СУЗАНА
КУРБАРДОВИЌ

Изработка на личен план за професионален развој
на наставици почетници.

Прво
полугодие Индивидуално

Интегрирање на податоците и поднесување извештај
за состојбата

Септември
2019

Наставници,стручни
соработници,директор

2. Вклучување на училиштето во проекти
и семинари кои промовираат инклузивна
настава

Едукација на наставници од одделенска и предметна
настава за работа со деца со посебни потреби Ноември 2019 Инклузивен тим

План за професионален развој на наставниот кадар



166

3. Подобрување на квалитетот на
наставата

Стимулација на надарени и талентирани  ученици
по
обезбедена
обука

Стручни соработници

Диференцирано учење и индивидуализирана
настава во инклузивна училница

Декември
2019

Тим за професионален
развој

Примена на современи форми и методи за работа Февруари
2020

Тим за професионален
рзвој

Практична примена на колаборативната алатка
GoogleDrive (основни функции, Docs, Forms, Sheets) Март 2020 Тим за професионален

развој

Интегрирање на еколошки цели во редовните
наставни содржини Март 2020 ФЛОРИЈЕ ДИКА



Развојна цел Конкретни цели
(задачи)

период на
реализација Одговорно лице

4. Континуирано уредување на
наставничките портфолија

Заемно оценување на индивидуално ниво во текот на
подготовката на портфолиото Прво полугодие Претседатели на

активи

Формална евалвација на портфолиото Јуни, 2020 Директор,стручни
соработници

6. Подобрување на оценувањето во
училиштето

Примена на ефективни техники и стратегии за
утврдување и подобрувањена постигањата на
учениците

Март, 2020 Претседатели на
активи

Примена на ученички портфолија 2019-2020
Тим за
професионален
развој

Примена на методи,техники и инструменти за следење
на постигнувањата на учениците Април, 2020

Тимови за
унапредувањето
на оценувањето и
проф. развој

7.  Едукација за користење ефективни
ресурси за учење

Изработка на стратегија за вклучување на родителите
и локалнаа заедница во наставниот процес 2019-2020 Стручни

соработници

Неформално образование за професионален развој 2019/20
Тим за
професионален
развој

Изработил: Стручен соработник-Педагог
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Забелешка: Програмата е флексибилна. Истата може да се менува и дополнува во текот на учебната 2019/2020 година, во
зависност од барањата и потребите на наставниците, со цел да се овозможи квалитет на наставниот процес и иусовршување на
професионалниот и кариерниот развој на наставникот.

Тим за професионален развој:

1.Азиз Куртиши-педагог
2.Флорије Дика - Псиколог
3.Ајсер Гаши- Дефектолог
4.Сузана Курбардовиќ-наставник
5.Теута Хаскај- наставник
6. Анета Цаневска-наставник
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Личен професионален развој

Во нашето училиште редовно се следи работата на наставниците и се настојува подобрување на истата преку разни
форми на професионален развој: семинари, обуки, конференции, пишани рубрики и статии во стручна литература
итн. Според насоките дадени од ДПИ се врши и интерно следење на наставниците преку посета на часови како и
анализа на наставничките портфолија. Се прават анализи и на оценувањата на наставниците и споредбени анализи
со резултатите од екстерното тестирање. За ова е задолжен ТИМОТ за професионален развој.

Секој наставник во училиштето има изготвено индивидуален план за професионален развој во кој ќе бидат
идентификувани компетенциите за реализација на воспитно-образовната работа на училиштето кои наставникот би
сакал да ги подобри како и планираните активности кои би довеле до подобрување на истите. Во текот на учебната
година преку следење на разни обуки, семинари, посета на часови, средби на стручни активи и слично, наставникот
ќе врши рефлексија на целокупнио процес на неговиот професионален развој заедно со членовите на ТИМОТ за
професионален развој. Крајот на учебната година треба да покаже колку од предвидените активности се
реализирани и што е она што треба дополнително да се направи за подобрување на компетенциите на
наставниците.

Хоризонтално учење

За да се пренесат стекнатите знаења од разни семинари, обуки, работилници, конференции и слично, како и размена
на искуства и идеи за осовременување на наставната практика, во училиштето се реализираат работилници,
состаноци на стручни активи, дисеминации на стекнати знаења и слично. Со ова се овозможува наставниците да учат
едни од други и сите заедно преку размена на добри практики да го подобруваат квалитетот на наставата. Најчеста
форма на соработка која континуирано се одвива до текот на учебната година се состаноците на стручните активи и
нивните програми за работа.

Тимска работа и училишна клима

Во училиштето се поттикнува соработката помеѓу наставниците, на тој начин што севкупната работа на училиштето е
организирана преку работата на тимови кои одржуваат ефективни состаноци со конкретни заклучоци, предлози и



мерки. Помеѓу тимовите постои отворена комуникација, заемно почитување и соработка преку организирање состаноци, на
кои се овозможува конструктивно решавање на проблемите, при што се почитува мислењето на секој поединец.

ВКЛУЧЕНОСТ НА СЕМЕЈСТВАТА ВО УЧИЛИШТЕТО

Училиштето постојано е отворено за соработка со родителите како за информирање на родителите така и за нивна
вклученост во организирањето и донесувањето на одлуки во работата на училиштето преку Советот на родители и нивно
вклучување во проектните активности. Соработката со локалната средина ќе се оствари преку редовни средби на Советот
на родителите на училиштето, на Советите на родителите на паралелките и на Училишниот одбор. Целта на оваа соработка
со локалната средина покрај останатото ќе биде: мотивирање на родителите за проширување и продлабочување на
соработката, нејзино интензивирање, промена на ставовите на родителите кон училиштето, подигање на нивото на
педагошките знаења на родителите и поттикнување на месното население на работни акции од локален карактер.
Родителите и локалната самоуправа ќе го остварат своето влијание врз училиштето во сите области на неговата работа
преку работата на Училишниот одбор. При организирањето на разновидни манифестации за одбележување на: државни
празници, јубилеи, годишнини на познати историски дејци и друго училиштето ќе соработува со локалната средина. Ќе се
организира одбележуваање на Денот на училиштето преку повеќе пригодни манифестации меѓу кои и свечена академија.
Исто така училиштето со своја програма ќе учествува на Детските смотри од слободните ученички активности, ќе организира
посети на кино, театарски претстави, изложби, музички манифестации, галерии и музеи.

Во животот и работата на училиштето Советот на родители по претходно изготвена програма за работа, ги детектира
состојбите во училиштето од типот на потребни дефекти и поправки на инвентарот и подобрување на условите за работа,
дава сопствени идејни планови за организирање на активности во училиштето. Исто така Советот на родители ги поттикнува
родителите да учествуваат во донесување решенија и одлуки во интерес на сите субјекти во училиштето и реализација на
истите.

 Во процесот на учење родителите и покрај тоа што се вклучени со нивните мислења и сугестии за дополнување и измени
на секаков вид планирања, даваат поддршка на наставниците за олеснување на работата со ученици со потешкотии во
развојот и посебно ја поддржуваат соработката за напредување на учениците-таленти ( професионална и стручна помош од
страна на родителите за истите). Семејствата исто така помагаат во прибирање на дидактички материјали, помагала и други
наставни средства и материјали. Им даваат поддршка на реализаторите за иновирање во наставата и помагаат при
професионалната ориентација на учениците.
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 За активностите во училиштето родителите даваат иницијативи за поуспешна реализација на слободните ученички
активности и другите воннаставни активности, натпревари, екскурзии, приредби, манифестации, промоции и др.
За поголема вклученост на семејството во училиштето, тоа организира едукативни работилници за родители,

типизирани предавања и третирање на теми преку соопштенија, флаери, плакети, брошури, училишни весници. Организира
советодавно- консултативни работилници-индивидуални и групни, посета на семејства и др. Постојат многу начини и идеи за
поголема вклученост на семејството во активностите на училиштето.Некои од нив се: 1. Отворен ден за родителите-
Мојот/мојата – татко/мајка знае ( на одделенски час или на некој друг час чија материја е соодветна со предавањето,
родител одржува предавање на учениците за својата професија-родителот е во улога на наставник ) 2. “ Кај мојот дедо “ –
заедничка посета ( ученици и родители ) на фарма ( за ученици од одделенска настава ) 3. Oрганизирање на спортски
натпревари по повод патрониот празник ( или други празници ) помеѓу родители и наставници, а во улога на навивачи се
учениците со цел да се развие другарувањето и спортувањето меѓу учесниците 4. Добротворна акција за собирање пари и
облека- “ Ние сме хумани, а вие? ”- организатори на целата акција се родителите и одделенските или класните
раководители. Во одреден ден родителите (по еден претставник од родителите од секоја паралелка заедно со одговорните
наставници паричните средства ги собираат и по договор ги префрлаат на сметка на некоја институција како хуманитарна
помош, а собраната облека ја предаваат во Црвен крст). 5. Работна акција за уредување и чистење на дворот и
непосредната околина на училиштето (наставници, ученици, и родители) 6. По повод празникот на жената 8 ми Март се
организира акција изработка на ракотворби под името “ Mојата мајка / баба и јас умееме “ кои потоа на аукција ќе се
продаваат, а средствата се повторно за хуманитарни цели или за санирање на некој недостаток во училиштето 7.
Организирање на заеднички излет на паралелките заедно со родителите на учениците под мотото “ Ајде да се дружиме и
другаруваме “. Се спроведува на тој начин што секој одделенски и класен раководител на паралелката во соработка со
претставниците на Советот на родители се договараат, организираат и одат на заеднички излет во непосредната околина на
градот.
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Активности Извршители

Време

 Информирање на родителите за меѓусебните права и обврски
на родителите, учениците и училиштето:  Обврски што
произлегуваат од законските прописи на основното образование и
воспитание;  Посебни права, обврски и одговорности на
учениците, нивните родители и училиштето  Запознавање со
годишната програма на училиштето

директор, психолог, педагог,
наставници

IX

 Вклучување на родителите во подрачјето грижа за здравјето на
учениците, за подобрување на условите за работа (хигиена во
училиштето, училниците, ходниците, училишниот двор и други
простории)

родители, наставници,
педагог, психолог

цела учебна година

 Вклученост на родителите во следењето на субјективното
оптоварување на учениците;  осовременување на наставата
преку запознавање на формите и методите и информирање за
проверувањето и оценувањето на знаењата на учениците.

родители, наставници,
психолог, педагог

цела учебна година

 Соработка со семејството и училиштето психолог, педагог,
наставници

цела учебна година

 Вклучување на родителите во воннаставните активности : 
предметна настава (слободни активности за стекнување знаења 
слободни културно-уметнички активности и технички активн.); 
одделенска настава(секциите што се застапени во паралелката)

родители, наставници, цела учебна година

 Организирање и изведување на заеднички прослави (Нова
година, Патронат на училиштето и др.)

родители, наставници,
ученици

По договор

 Анализа на работата на училиштето во текот на целата учебна
година.

директор, психолог, педагог цела учебна година



КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И ПРОМОЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

- Локална заедница (локална самоуправа, бизнис заедница, местно население)

Соработката со социјалните партнери се реализира преку меѓусебна стручна помош, со луѓе и опрема при реализација на
мали училишни проекти, отстапување на нагледни средства и помагала, прифаќање на ученици при реализација на
планирани екскурзии и стручни посети, со претпријатија, социјални установи, институции на јавната администација. Ќе
оствариме соработка со организации, компании и Град Скопје. Учениците ќе бидат вклучени во сите манифестации што ги
организира Град Скопје.

- Институции од областа на културата

Училиштето ќе воспостави комуникација со институции од областа на културата: библиотеки, музеи, театри, кино-сали и
друго. Учениците ќе учествуваат на литературни, ликовни конкурси, ќе реализираат посети на културно-историски
споменици, музеи, изложби и слично.
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- Институции од областа на образованието

Во соработка со другите училишта и оваа година планираме да ја продолжиме досегашната соработка со средните
училишта во градоти и факултетите во градот. Посетата на учениците на некои училиштата со размена или при реализација
на стручни екскурзии е планирана активност која и досега сме ја реализирале. Соработката на спортските активности и
натпревари на општинско, регионално и републичко ниво е исто така планирана активност за соработка со други училишта
од Републиката.

Помошта која ни е потребна при стручно усовршување на наставниците, планираме да ја побараме во катедрата за
педагогија на Филозофскиот факултет во Скопје со кој и досега сме соработувале, како и стучната помош од стручните
соработници, самостојните советници при БРО и Центарот за средно стручно образование. За сите потешкотии, нејаснотии
или согледувања , предлози и мислења, учество во изготвување на наставни планови и програми е соработка која и досега
сме ја имале и планираме да ја реализираме и во оваа година со што нашето искуство, традиција и квалитет го пренесеме и
со тоа придонесеме во развојот на новите наставни програми.

- Невладини организации

Училиштето ќе соработува со невладини организации на реализација на проекти одобрени од Град Скопје. Проектите во
областа на образованието се групирани според следните приоритети: Унапредување на правата на учениците во рамките на
средношколскиот образовен систем Унапредување на здрвјето на животната средина Едукација и обука на средношколците
за унапредување на вештините и знаењата од областа на ораторството, претприемништво, маркетинг и иноваторство
Организирање манифестации, културно-уметнички настани и поради средношколците кои завршуваат средно образование,
промоција на најдобрите матуранити од средните училишта на Градот Скопје Организирање соодветна манифестација за
промоција на најдобрите матуранти од срените училишта на градот Организирање форуми, работилници, натпревари и
манифестации за збогатување на програмите за воннаставни активности и унапредување на активното учество на
учениците во училишниот живот Соработка со Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

172



- Здравствени организации

Заради грижа за здравјето и безбедноста на учениците училиштето ќе соработува со Здравствен дом – Школски
диспанзер, Институт за јавно здравје, ОО на Црвен Крст-Гази Баба, Фондот за здравство, Осигурителна компанија за
осигурување на учениците. Во соработка со Институтот за јавно здравје ќе се организираат едукативни предавања од
областа на хумани односи меѓу половите, а со МВР-Скопје― превенција од користење на наркотичн.
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Медиуми (со цел на промоција на училиштето)

Сите активности и настани училиштето ќе ги промовира во соработка со дневниот печат и медиумските куќи. Со
цел промоција на училиштето преку пишани и електронски медиуми редовно ке се информира јавноста за сите
активности поврзани со реализација на програмата за Интеграција на еколошката едукација во македонскиот
образовен систем. Во училишниот хол ке се постави еко пано преку кое ке се информираат учениците,
наставниците , останатите вработени , родителите и сите оние кои го посетуваат училиштето. На web страната од
училиштето ќе се објавуваат сите активности поврзани со овој проект. Одговорен наставник за промоција на
училиштето е Флорије Алии, наставник по информатика.
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА



ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ
време на реализација

 Усвојување на записникот од претходната седница
 Усвојување на Извештајот за воспитно-образовната работа на училиштето за

учебната 2018/2019 година
 Усвојување на Годишната програма за воспитно-образовната работа на училиштето

во учебната 2019/2020 година


Јуни

август

 Усвојување на записникот од претходната седница
 Формирање комисија за попис на средствата и изворите на средствата за 2019/20год.
 Разгледување на актуелните проблеми во училиштето

ноември

 Усвојување на записникот од претходната седница
 Разгледување на извештајот за успехот и поведението на учениците во првото

полугодие
 Извештај од пописна комисија
 Разгледување и усвојување на завршната сметка за 2019/20 год.
 Верификација на нови членови на УО при училиштето

февруари

 Усвојување на записникот од претходната седница
 Предлог-мерки за разрешување на актуелните проблеми во училиштето

мај

 Извештај за работата на Училишниот одбор
 Нацрт Програма за наредната учебна година

јуни
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ

Работата на директорот е насочена кон унапредување на сите сегменти на воспитно образовната работа
и целосно остварување на целите и задачите на воспитно –образовниот процес во училиштето и образованието.
Директорот ги врши следниве работи:
- го застапува и претставува училиштето и е одговорен за законито работење,
- ја организира, планира и ја води работата на основното училиште,
- ја следи и унапредува воспитно-образовната работа во училиштето,
- подготвува Развојна програма на училиштето,
- подготвува предлог на годишна програма за работа и извештај на училиштето,
- е одговорен за реализација на годишната програма за работа,
- е одговорен за остварување на правата и обврските на учениците,
е надлежен за пријавување на кој било облик на насилство, злоупотреба и занемарување сторено врз ученик, до

надлежните институции утврдени со закон,
- врши избор на наставници, стручни соработници, и друг административно-технички кадар согласно закон и
актите на училиштето,
- врши распоредување на наставници, стручни соработници, и друг административно-технички кадар,
- одлучува за престанок на работен однос на наставници, стручни соработници и воспитувачи и друг
административно-технички кадар согласно закон и колективен договор,
- врши контрола врз начинот на водењето на професионалните досиеја на наставниците  и стручните
соработници,
- поттикнува, следи и организира стручно оспособување и усовршување на наставниците и стручните
соработници,
- организира менторство за наставниците-приправници, стручните соработници-приправници, воспитувачи-
приправници, присуствува на часови во наставата согласно планот за посета на часови од годишната програма за
работа на училиштето, за што составува препораки и забелешки од остварената посета кои се приложуваат кон
професионалното досие на наставникот и ја следи работата на наставниците, стручните соработници и
воспитувачи и ги советува,
- ја следи работата на училишниот педагог, психолог и другите стручни работници,
- се грижи за соработката со родителите односно старателите,
- ги известува родителите односно старателите за работата на училиштето и за измени на правата и обврските на
учениците,
- одлучува за воспитните мерки,
- ја организира и следи работата на училишниот инклузивен тим и други тимови во училиштето,
- ја следи работата на стручните органи во училиштето,



- ја поттикнува и следи работата на заедницата на учениците,
- обезбедува извршување на одлуките на училишниот одбор,
- ја донесува систематизацијата на работните места на училиштето,
- одлучува за склучување договори за работните односи,
- го формира училишниот инклузивен тим,
- покренува постапка за дисциплинската одговорност на вработените во училиштето,
- се грижи за соработката на училиштето со здравствената установа во општината и
- врши други работи согласно закон и статутот на училиштето.

Освен горенаведените работи, директорот на основното училиште со ресурсен центар ги врши и следниве
работи:
- врши избор на образовни и лични асистенти кои им даваат поддршка на основните училишта во работата со
ученици  со попреченост,
- врши распоредување на образовни и лични асистенти кои им даваат поддршка на основните училишта во
работата со ученици  со попреченост и
-поттикнува, следи и организира стручно оспособување и усовршување на образовните и личните асистенти кои
им даваат поддршка на основните училишта во работата со ученици  со попреченост.

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).

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
Подготвување годишен план за вработување во основното училиште за следната година,
Овластување лице, односно лица за обработка на личните податоци

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
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  и тимови во училиштето
Запознавање со соодветните законски акти за дејноста
Планирање и програмирање на работата на Наставничкиот совет и реализација на програмските задачи
Формирање училишен инклузивен тим,за период од три години кој се грижи за инклузивните политики и практики на ниво на
целото училиште
Формирање инклузивен тим за ученик којшто работи по индивидуален образовен план (во натамошниот текст: ИОП) или по
модифицирана наставна програма
Формирање тим за училишна интеграција за период од три години, составен од седум члена и тоа претседателот на ученичкиот
парламент, ученичкиот правобранител и од редот на стручните соработници и наставници
Помош во планирање и реализација на задачите на Одделенските совети
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
Го свикува првиот состанок на ученичкиот парламент
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 предизвици
Одлучување за одложувањето на следењето на наставата од здравствени или други причини по претходно даден на
предлог на комисија, ,

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 стручните соработници во училиштето при програмирање, следење и контрола над работата
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
Изготвување на Училишно планирање за унапредување за оценувањето за учебната 2019/20

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
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;
Следење на обезбедувањето на стандардите за исхраната и за оброците во училиштето
Грижа за хигиената во училиштето;
Формира тричлена комисија за упис на првачиња
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



Активности Временска
рамка

(месец)

Носители Инструменти Очекувани резултати

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

август
Директор

Стручни активи,
Стручни

соработници,
Наставници, Активи

Формулари за
распоред

-на часовина
-дежурства
-приемни
часови
-одржување
на хигиена

Подготовка за успешен почеток на
учебната година.

Формирање училишен
инклузивен тим

август Директор
Училишен

инклузивен тим

Формиран училишен инклузивен
тим, кој се грижи за инклузивните
политики и практики на ниво на

целото училиште
Формирање инклузивен тим за
ученик којшто работи по
индивидуален образовен план (
ИОП) или по модифицирана
наставна програма

Август/септе
мври

Директор
Инклузивен тим на

ученик

Формиран инклузивен тим за
ученик којшто работи по

индивидуален образовен план
(ИОП) или по модифицирана

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

август
Септември

Министерство за
образование,

Педагошки завод  и
претставници на
Министерството

Да се увидат и применат сите
новини и промени

Овластување лице, односно
лица за обработка на личните
податоци

септември Директор
Овластени лица за

обработка на
личните податоци

Навремено и уредно да се
прибираат/ажурираат и чуваат

личните податоци на учениците и
вработените

Насоки и координација во
планирањето и
програмирањето

август
Септември

Директор,
Стручни

соработници

Планирањето и програмирањето
да се изврши квалитетно според

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

август
Септември

Стручни активи,
Стручни

соработници,
Одделенски

раководители

Да се одбележи почетокот на
учебната година.



Свикување на првиот состанок
на ученичкиот парламент

септември Директор, одговорни
наставници,

ученици
претставници на

ученички парламент

Да даде подршка на учениците
членови на ученички парламент

формирање тим за училишна
интеграција за период од три
години,

септември Директор, 7 члена на
тимот и тоа

претседателот на
ученичкиот
парламент,
ученичкиот

правобранител и
педагог, психолог,

дефектолог
одделенки наставник,
предметен наставник

Формиран тим за училишна
интеграција

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

Септември Директор,
Стручни

соработници,
Наставници

Да се види квалитетот на
планирањето и да се укаже на

недостатоците.

Работа со наставниците
почетници

Септември
континуирано

Стручни
соработници,

Претседатели на
активи  Наставници

– ментори

Заеднички да се индентификуваат
проблемите во планирањето и
организирањето на наставата

Општествено корисна работа –
одржување на училишните
простории и дворот.

Континуирао
Директор,

Хигиеничари,
Наставници,

Ученици

Да се уредат училниците,
кабинетите, холот и училишниот

двор.
Увид во работата на проектите

Септември
Директор,
Стручни

соработници,
Наставници

Да се започне со изготвување на
одделенските “портфолио”.

Увид и давање упатства за
правилно водење педагошката
документација во училиштето Септември

Директор,
Стручни

соработници,
Наставници

Да се види квалитетот на
планирањето и де се отстранат

евентуалните грешки.

Увид и давање упатства за
ажурирање на е-дневник ЕМИС

Директор,
Администратори за

Да се види навремено внесување и
водење е-дневник (внесување на



и ЕСАРУ Септември ЕМИС и ЕСАРУ новозапишани ученици, распоред
на чсаови, планирани писмени

проверки...)

Стручен и аналитички увид во
сите планови доставени до
дирекророт

Септември

Директор,
Стручни

соработници,

Да се види квалитетот  на
планирањето и да се отстранат

евентуалните грешки

Работа со одделенски
раководители за реализирање
на одделенски часови Септември

Директор,
Стручни

соработници,,
Одделенски

раководители

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

Увид во организационата
поставеност на ученичките
организации и слободните
ученички активности

Септември Директор,
Стручни

соработници,
Наставници

Да се увиди функционалноста и
организираноста на слободните

ученички активности

Следење на обезбедувањето
на стандардите за исхраната и
за оброците во училиштето

Во текот на
целата

учебна година

Директор Обезбедена исхрана според
стандардите за исхрана на

учениците
Увид во ЛППР на наставниците Септември/ок

томври
Директор,
Стручни

соработници,
Одговорни на
стручен актив

Да се увидат потребите на
наставниоот кадар и стручните

соработници

Подготовка и реализација на
екскурзии.

IX-X, V-VI Директор,
Стручни

соработници,,
Наставници

Добро осмислување и
реализирање на екскурзиите.

Размена на искуства со други
директори.

Во текот на
цела година

Директор Стекнување на нови искуства од
областа на раководењето

Следење на активностите на
наставниците планирани во
Развојниот план на училиштето
2018-2022 за првата година

Цела година Директор,
Стручни

соработници,
Одговорни

наставници,

Примена на активности и задачи на
наставникот со кои кај учениците,

поттикнува критичко мислење,
анализа и решавање  проблеми.

Посета на часови од I до IX одд. Во текот на
цела година

Директор,
Стручни

Да се види како се реализираат
предвидените задачи со



соработници, програмите и квалитетот на
извршените задачи

Преглед на одделенските книги
(дневници ) Октомври

Директор,
Комисија за преглед

Со цел правилно да се
евидентираат соджините во нив и

нивниот реден број
Увид во главната книга -
запишување на
првооделенците.

Октомври Директор,
Стручни

соработници,

Да се види квалитетот на
извршените задачи.

Увид во дневните подготовки на
наставниците

Трета
седмица

септември
Октомври
Ноември
Декември
Фeвруари

Март  април
мај

Директор,
Стручни

соработници,

Да се види дневната подготовка за
час и примената на современи

форми и методи.

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

Континуирано
Директор,
Стручни

соработници,

Да се унапредува воспитно-
образовната работа во училиштето

Увид во водењето на
педагошката евиденција и
документација

Континуирано
Директор,
Стручни

соработници,

Поефикасно водење на
педагошката евиденција и

документација
Организација и прием на
првачињата во Детската
организација.

Октомври Одговорен
наставник

Организирано стапување на
децата во детската организација.

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

Континуирано Директор,
Стручна служба

Да се унапредува воспитно-
образовната работа во

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

Октомври
Директор,
Стручни

соработници,

Да се види ефикасноста од
реализацијата на додатната и

дополнителната настава

Усовршување на формите за
соработка со родителите.

Континуи-
рано

Директор,
Стручни

соработници,

Да се запознаат и иницираат
родителите за поголема соработка

со училиштето.



Родители
Увид во работата на
хигиеничарите.

Континуи-
рано

Директор,
Хигиеничари

Да се подобри хигиената во
училиштето и санитарните јазли.

Организација и одржување на
Одделенските совети за првото
тромесечие.

Ноември
Директор, Стручни

соработници,
Наставници

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

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

Ноември
Директор,
Стручни

соработници,
Наставници

Анализа на успехот и поведението
во ова тромесечие.

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

Ноември
Директор, Стручни

соработници,
Наставници

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

работа

Анализа на структурата со
реализираните активности на
ниво на стручен актив

Континуирано
Директор,
Стручни

соработници,,Струч
ни активи -
Наставници

Да се увидат позитивните и
негативните страни и да се

разменат идеи

Увид во одделенските книги во
реализација на наставниоте и
воннаставните активности

Ноември
Директор, Стручни

соработници, Тим за
воннаставни
активности

Да се види како се реализираат
наставните програми и

воннаставните активности.

Консултативни состаноци во ПЕ
на МОН-Гази Баба По потреба

Директор,
Претставници на

ПЕ-Скопје

Запознавање со новините во
воспитно-образовниот процес

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

Ноември

Директор,
Стручни активи,

Стручни
соработници

Успешно да се реализираат
подготовките за патрониот празник

на училиштето.

Следење на реализацијата на
програмата за дополнителна и
додатна настава

Континуирано
Директор,
Стручни

соработници,

Да се види квалитетот на
реализацијата на  дополнителната

и додатната настава



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

Континуирано
Директор,
Стручни

соработници,
Наставници

Да се изврши увид во квалитетот
во реализацијата на слободните

ученички активности

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

Декември
Директор,
Стручни

соработници,
Наставници

Упатување на наставниците во
правилно користење на формите

на оценувањето

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

Континуирано

Директор,
Стручни

соработници,
Одделенски

раководители

Да се спречат несаканите појави
и оштетување на инвентароти да

се отстранат причините за
нередовно  посетување на

наставата
Организација на Новогодишен
базар Декември

Директор,
Наставници.

Ученици

Да се сочува и негува традицијата
и обичаите

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

Декември
Јануари

Директор,
Стручни

соработници,,
Наставници

Да се изврши увид во успехот на
учениците и да се согледаат јаките
и слабите страни при оценувањето

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

Декември
Јануари

Директор,
Стручни

соработници,,
Наставници

Анализа на успехот и поведението
на учениците во првото полугодие.

Подготовки и учество во
одржување на родителските
средби

Декември-
Јануари

Директор,
Стручни

соработници,,
Одделенски

раководители

Разрешување на тековни
проблеми.

Изготвување полугодишен
извештај за работата на
учениците во првото полугодие

Јануари
Директор,
Стручни

соработници,
Наставници

Да се соберат податоци за
квалитетен полугодишен извештај

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

По потреба
Директор,

Наставници
Да се идентификуваат и отстранат

проблемите за поуспешно
одвивање на наставата



Увид во работата на пописната
комисија

Декември/
Јануари

Директор,
Чл. на пописна ком.

Да се види квалитетот на
извршениот попис

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

Јануари

Директор, Секретар,
Сметководител,
Членови на УО

Да се информира Училишниот
одбор за содржината на
полугодишниот извештај

Предавања против болести на
зависност и социо-девијантните
појави

Јануари
Директор,Стручни

активи ,
Стручни

соработници,

Заштита, превенција и отргнување
на учениците од овие пороци

Присуство и учество во
работата на Стручните активи Тековно

Наставници ,
Стручни

соработници,

Да се види како се реализираат
предвидените задачи со

програмите и квалитетот на
извршените задачи.

Увид во водење на
педагошката евиденција и
документација Јануари

Директор,
Комисија за

прегледување

Поефикасно водење на
педагошката евиденција и

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

Во текот на
цела година

Директор, Стручни
соработници,Настав

ници

Помош на учениците за избор на
идно занимање

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

Февруари
Директор,

Библиотекар
Да се зголеми бројот на претплата

на детски печат

Увид во работата на
училишниот парламент

Февруари
Директор,
Одговорни
наставници

Поднесување извештај за работата
на ученичката заедница

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

Март

Директор,
Стручни

соработници,
Наставници

Правилно и рационално користење
на слободното време на учениците

во училиштето

Увид во работата на
библиотеката-медијатеката Март

Директор,
Библиотекар

Да се види искористеноста на
фондот на книги и негово

збогатување
Организација и реализација на
Одделенските совети за
третото тромесечие Март -Април

Директор,
Стручни

соработници,
Наставници

Да се види успехот на учениците и
да се согледа пропуштеното



Формирање тричлена комисија
за упис на првачиња

Март/април Директор
Педагог

Двајца одделенски
наставници кои што

ќе водат прво
одделение во

наредната учебна
година

Успешно да се спроведе уписот на
првачиња

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

Март-Април

Директор,
Стручни

соработници,
Наставници

Анализа на резултатите од
наставно-воспитната работа во

третото тромесечие на учебната
година

Увид во Реализација на
наставата  I од IX до одделение

Трета
седмица од
Октомври

Прва
седмица
Декември

Трета
седмица Март

Втора
седмица мај

Директор,
Стручни

соработници,

Да се увиди правилноста во
реализациајта на наставта и

примената современи наставни
средства и помагала

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

Континуирано

Стручни
соработници,

Одговорни
наставници,

Еколошка секција
ТИМ за МИО

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

цвеќе
Да се јакне мултикултурализмот и

меѓуетничката интеграција

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

Април
Директор,
Стручни

соработници,

Упатување на наставниците да
работат со ученици кои покажуваат

незадоволителни резултати

Организирање и спроведување
на процесот на Самоевалвација Април

Директор Формирање тимови, континирано
следење на работата



на училиштето

Одлучување за одложувањето
на следењето на наставата на
прваче од здравствени или
други причини по претходно
даден  предлог на комисија, ,

Во текот на
наставната
година

Директор
комисија

Да се даде подршка на ученици
првбачиња кои имаат потреба од

одложување на

Спроведување на уписот во
прво одделение

Мај (во текот
на целиот

месец)

Стручни активи ,
Одговорни
наставници

Опфаќање на сите деца од таа
возраст

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

Септември/ок
томври

Април/Мај

Директор, Тим за
екскурзии

Наставници

Да се запознаат учениците со
местата кои ќе ги посетат.

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

Мај
Јуни

Директор,
Стручни

соработници,
Наставници,

Родители

Да се запознаат родителите со
условите за упис во средните

училишта

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

Мај
Директор,

Наставници,
Родители

Подготовка за успешно
организирање на полуматурската

забава.

Учество во работата на
Стручните активи Мај

Директор , Стручни
соработници,
Наставници ,

Стручни активи

Да се увиди работата на стручните
активи. Давање предлози и

сугестии

Набавка на сведителства за
учениците Јуни

Директор,
Секретар

Навремено набавување на
сведителства за учениците

Организација и одржување на
Одделенски совети на крајот од
учебната година Јуни

Директор,
Стручни

соработници,
Наставници

Да се внимава на единствен
критериум за оценување на крајот

од учебната година

Анализа и утврдување на
постигнатите резултати на
учениците на крајот од Јуни

Директор,
Стручни

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



учебната година на
Наставнички совет

соработници,
Наставници

Увид во изготвување на
распоред за изведување на
продолжителна настава

Јуни
Директор,
Стручни

соработници,
Наставници

Поефикасно изведување на
продолжителна настава

Разгледување на резултатите
од продолжителната настава на
Одделенски и Наставнички
совет

Јуни

Директор,
Стручни

соработници,
Наставници

Да се видат резултатите од
продолжителната настава

Подготовка за изработка на
Годишен извештај за работата
на училиштето Јуни

Директор,
Стручни

соработници,
Наставници

Правилно да се пополнат табелите
за Годишниот извештај

Изработка на Годишен извештај
за работата на училиштето Јуни

Директор,
Стручни

соработници,

Навремено изготвување на
Годишниот извештај

Разгледување на Годишниот
извештај за работата на
училиштето на Наставнички
совет

Јуни

Директор,
Стручни

соработници,
Наставници

Разгледување на Годишниот
извештај

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

Јуни
Директор,

Членови на УО

Усвојување на Годишниот извештај
за работата на училиштето

Организирање на доделување
на сведителства за завршено
одделение

Јуни
Директор,

Наставници
Доделување на сведителства за

завр. одд.

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

Јуни
Директор,
Психолог,

Наставници

Навремено изготвување на
распоред на часовите за наредната

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

Тековно

Директор,
Стручни

соработници,
Наставници

Следење на промените и новините
во сите делови на планирањето и

подготовките за почетокот на
учебната година



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

Август

Одговорни лица во
Министерството и

соработници во
Биро за развој на
образованието-
Р.Македонија

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

подготовките за почетокот на
учебната година

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

Август

Технички персонал
утврдување на состојба пред

почетокот на новата учебна  година

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

Август

Стручни активи на
настава,
Директор

Давање инструкции за изготвување
на програма на Стручните активи

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

Јуни/јули/Авг
уст

Стручни активи ,
Тимови,

Директор

Изготвување на Годишната
програма по делови и како целина

Изготвување на годишен
извештај за работата на
училиштето во учебната година Јуни-Август

Стручни активи ,
Директор

Да сеувиди целокупната работа на
училиштето во учебната година

Подготвување годишен план за
вработување во основното
училиште за следната година,

Јуни-август
Во текот на
годината по

потреба

Директор/ секретар Да се увидат потребите од
вработување на адмиснистративни

и технички работен кадар во
основното училиште за следната

година,
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

Август

Претседател на
активи ,

соработници

Збогтување со нагледни средства
и помагала за поуспешно

реализирање на наставата

Подготовка и одржвање на
Наставничкиот совет на кој ќе
се изврши распределба на
предметите на наставниците ,

Август

Директор,Стручни
активи на наставата Подготовка за успешен почеток на

учебната година



одделенските раководства и
определување на евентуален
технолошки вишок
Учество во Изготвување на
распоред на часови во
учебната година

Август
Директор,

Одговорен кој ќе го
изготвува

распоредот

Да се изготви прецизен  распоред
на часови во учебната година

Седница на Училишниот одбор-
усвојување на Годишната
програма за работа на
училиштето

Најдоцна до
14 Август

Директор, Членови
на УО

Да се усвои Годишната програма
за работа на училиштето

Седница на Советот на
родители Август

Директор,
Стручни

соработници,
Членови на СР

Конституирање на Советот на
родители и соработка за

подобрување на успехот и
дисциплината на учениците како и

подобрување на условите за
работа

Набавка на педагошка
документација Август

Директор,
БРО

Да се превземат и дистрибуираат
одделенски дневници на

наставниците, главна книга и
ученички легитимации

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ

ВО 2019/2020 ГОДИНА



р.бр. СОДРЖИНА НА РАБОТАТА Време на
реализација СОРАБОТНИЦИ

1. Подготовка за новата учебна година август Психолог, наставници

2. Оформување и средување на податоци август Психолог, наставници

3. Учество во изработката на Годишната програма за работа
на училиштето во учебната 2019/2020 година

август Психолог,

директор

4. Учество во формирањето паралелки во прво одделение август директор

педагог,настав.

5. Изготвување на статистички извештаи за претходната и
наредната учебна год.

септември Психолог г, наставници

секретар

6. Изготвување на список на ученици од прво одд. септември Психолог

директор

7. Учество во проектот Инклузија на децата со посебни
потреби

Психолог

8. Учество на семинари ,, Ученици со Дислексија,, Во тек на учебна год.

9. Следење на адаптацијата на учениците од прво-одд.
деветолетка,.

цела учебна
година

Психолог ,наставници

10. Следење на адаптацијата на учениците од второ-одд.
деветолетка,.

цела учебна
година

Психолог ,наставници

11. Следење на адаптацијата на учениците од шесто-одд.
деветолетка,.

цела учебна
година

Психолог ,наставници

12. Соработка со воспитно-образовни и други институции и
установи

’’ Психолог



13. Учество на состаноците на секцијата на психолози еднаш месечно

14. Учество во Друштвото на психолози “Психовизија” еднаш месечно /

15. Анализа на успехот и поведението на крајот на првото
тромесечие

ноември директор

Психолог

16. Изготвување список на ученици со 3 и повеќе слаби и
изнаоѓање мерки за подобрување на успехот

Психолог

17. Индивидуални разговори со учениците кои покажуваат
послаб успех и несоодветно однесување, и соработка со
нивните родители

цела учебна
година

Психолог

18. Следење и консултативно-инструктивна работа со
одд.наставници, класни раководители и воспитувачи

’’ Психолог

19. Перманентно следење и консултативно-инструктивна
работа со сите наставници во врска со реализацијата на
“Активна настава-интерактивно учење”

’’ Психолог,

наставници

20. Вклучување и реализација на проектот “Инклузија на
децата со посебни потреби во редовните училишта во
Р.М.”

 Давање инструкции на наставниците за работа со овие
деца и взаемна соработка за успешна реализација на овој
проект

’’ Психолог , инклузивен тим

21. Континуирано следење и водење евиденција за успехот и
редовноста на учениците

’’ Директор, психолог

,настав.

22. Советодавна работа со родители и наставници психолог

23. Интерактивна трибина со учениците на тема “Култура на Декември- Психолог, наставници



однесување во и надвор од училиштето” фебруар

24. Интерактивна трибина со учениците на тема “Да научиме
да учиме” (методи и техники за поефикасно учење)

Психолог, натавници

25. Психолошки работилници со учениците (“Соработка”;
“Разрешување конфликти”; “Препознавање на емоции”;
“контрола на емоционалните реакции”; “Невербална
комуникација” “Животни вештини и вредности” итн.)

Декември,јануар,а
прил

психолог

26. Организирање предавања од стручни лица за болестите
на зависност и СИДА

психолог

27. Учество во работата на Одделенскиот Совет ’’ психолог

28. Учество во работата на Наставничкиот совет ’’ директор, психолог

29. Соработка со сите наставници, одд.раководители, а
особено од I, V и IX одд.

’’ психолог

30. Вклучување во проекти ’’ ’во тек на
учебната година

психолог

31. Спроведување анкети Октомври, мај психолог

32. Учество во Одделенскиот актив од I-IV одд. ’’ Наставници, психолог

33. Изготвување на полугодишниот извештај на училиштето јануари Директор, психолог

34.
Полугодишно тестирање на знаењата по предметите
Албански јазик и Математика (изготвување, прегледување,
анализа, подготовка на аналитички листови, извештаи и
ранг-листа според постигнувањата);

/

35. Истражувања и анкети октомври психолог



мај

36. Спроведување анкета во осмо одд. за професионалните
интереси на учениците

март психолог

37. Анализа на успехот и поведението во второто тромесечие март психолог

38. Водење на професионалната ориентација на учениците од
IXодд.:

 Информирање на учениците, родителите и класните
раководители за средните училишта во Скопје и
Македонија,
 Водење евиденција за дотогашниот успех на учениците
од V-IX одд.
 Организирање презентации на средни училишта за
учениците од IX одд. и информирање за конкурсот за упис,
за презентациите вон училиштето и организирање посети
во средни училишта,
 Спроведување индивидуално интервју со секој ученик од
IX одд. со цел професионална ориентација и советување,

цело второ
полугодие

наставници

родители, психолог,
Директор

39.
Презентација на резултатите од полугодишните и

годишните тестирања

психолог

40.
Презентација на резултатите од анкети

- психолог

41.
Презентација на резултати од истражувања

психолог

42. Соработка со поликлиника во Маџари и евиденција на
систематски контроли и вакцинирање

Септември- јуни психолог

43. Упис на деца за прво одделение и водење на нивната мај-септември психолог



документација

 Наблудување на регистрираните ученици
 Давање информации за вкупниот број запишани
првачиња
 Извештај за наблудуваните ученици во прво одд. и
формирање на паралелки

44. Упис на деца во прво-одд. и водење на нивната
документација

психолог

45. Учество во изготвувањето на Годишниот извештај Јуни Директор, психолог

185

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГОТ



ВО 2019/2020 ГОДИНА

р.бр.
СОДРЖИНА НА РАБОТАТА

Време на
реализација СОРАБОТНИЦИ

1. Подготовки за новата учебна година Август директор

настав.

2. Упис на децата за прво одделение кои не се
запишани со законскиот рок

 Проверување на предзнаењата преку набљудување
 Разговори со родителите
 Контакти со наставниците
 Давање информации за вкупниот број запишани
првачиња
 Извештај за резултатите добиени со
набљудувањето на учениците и формирање на
паралелки

мај – август директор

одд.наставници

родители

3. Учество во изготвување на програмата за работа на
училиштето

Август Директор

4. Учество во подготовките за првиот училишен ден за
прием на првачињата и останатите ученици

Август директор

настав.ученици

5. Секција на педагозите на град Скопје цела учебна
година

педагози

советници

6. Одбележување на годишнина за независна и Септември наставници



самостојна Р.Македонија ученици

7. Следење и консултативно-инструктивна работа со
одд.наставници, класни раководители и воспитувачи

цела учебна
година

советник

директор

психолог

8. Изготвување на статистички извештаи за претходната
и наредната учебна год.

Септември педагог

секретар

9. Изготвување на список на сите ученици Септември Педагог

10. Вклучување и реализација на проекти септември-април Дир.педагог.наст.

родители,учен.

11. Обука на наставниците за Образование за животни
вештини кај учениците од прво до четврто одделение,
а потоа следење на нивните часови при реализација
на истото

Септември

прво полудодие

Ибе Мустафа

12. Перманентно следење и консултативно-инструктивна
работа со сите наставници во врска со реализацијата
на “Активна настава-интерактивно учење”

цела учебна
година

Советници

директор

педагогнастав.родители

13. Реализација на проектот “Инклузија на децата со
посебни потреби во редовните училишта во Р.М.”

 Давање инструкции на наставниците за работа со
овие деца и взаемна соработка за успешна
реализација на овој проект

цела учебна
година

Советници

Инклузивен тим

родители

14. Организирање на “Детска недела” Октомври

15. Следење на наставата во текот на целата учебна директор



година

16. Следење и помагање на учениците од прво
одделение кои имаат потешкотии во нивното
адаптирање и усвојување на првите наставни
содржини со новата Програма за пабота

цела учебна
година

психолог

18. Анализа на успехот и поведението на крајот на првото
тромесечие

Ноември директор

-педагог

19. Учество во работата на стручните активи октомври – јуни педагогнаставници

20. Учество во работата на Наставничкиот совет Директор,

21. Соработка со Бирото за развој цела учебна
година

советници

22. Изготвување на полугодишниот извештај на
училиштето

Јануари директор

-педагог

23.
Полугодишно тестирање на знаењата по предметите
Албански јазик и Математика (изготвување,
прегледување, анализа, подготовка на аналитички
листови, извештаи и ранг-листа според
постигнувањата);

-педагог -

24. Испитување на брзината и точноста во читањето декември-
февруари

педагогодд.наставници

25. Евиденција за учениците кај кои се појавуваат
потешкотии во учењето, разговори со учениците,
наставници и родителите за надминување на
тешкотиите

цела учебна
година

одд.раководители

родители



26. Учество во работата на Одделенскиот Совет цела година

27. Средување на педагошката документација Март педагогодд.раководител

28. Анализа на успехот и поведението во второто
тромесечие

Март Педагог

29. Подготовки за професионална ориентација Март педагог

30. Подготовки за Патрониот празник на училиштето март-мај Директор

настав.ученици

31. “Априлијада” – учество во организацијата март-април одд.раков.учен.

32.
Годишно тестирање на знаењата по предметите
Албански јазик и Математика (изготвување,
прегледување, анализа, подготовка на аналитички
листови, извештаи и ранг-листа според
постигнувањата);

Педагог

33.
Презентација на резултатите од полугодишните и
годишните тестирања

34.
Презентација на резултатите од анкети

35. Учество на практични часови Мај

36. Подготовка за упис на првачиња Мај - педагог;родит.

37. Средување на педагошката документација Јуни педагог,настав.

38. Анализа на успехот и поведението на крај на
учебната година

Дир.,пом.дир.

Педагог

39. Учество во работата на Годишниот извештај Јуни Дир.,педагог



ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДЕФЕКТОЛОГ

ВО 2019/2020 ГОДИНА

Програмски подрачја за работа:

1. Наставен процес- Поддршка на наставниците и учениците

1.1. Советодавна- консултативна работа со наставниците

► Поддршка на наставниците во разбирање на потребите на учениците со посебни образовни потреби и
важноста од зголемување на нивните постигнувања

► Pабота со оддленските и предметните наставници во поставување на реалистични очекувања во однос на
напредокот на овие ученици

► Стручна помош на наставниците во однос на методите и средствата кои ги користат во работата со овие
ученици

►Организирање и обезбедување континуирано професионално напредување на наставниот кадар преку стручни
предавања и литература

► Редовно следење и известување за релевантни настани, обуки и семинари

1.2. Директна работа со ученици со посебни образовни потреби и потешкотии во учењето

► Идентификација на учениците на кои им е потребна стручна помош и поддршка

► Дефектолошка дијагностика

► Работа со учениците на совладување на одделни наставни содржини

► Следење на напредокот на учениците и остварувањето на целите кои се предвидени во индивидуалниот план



► Надгледување на поддршката за учениците, вклучувајќи ја и ефективноста на подучувањето и учењето

►Професионална ориентација на учениците

2. Работа и советување на родители

► Соработка со родителите на учениците со посебни образовни потреби и известување за целите, напредокот и
постигнувањата

► Советување за сите прашања во доменот на образование и воспитание

► Информирање за нивните права и обврски поврзани со инклузијата

► Индивидуални и групни советувања на родители

3. Планирање и програмирање

► Изготвување на сопствената програма за работа

► Учество во изготвување на програмата за работа на училиштето, како и во изготвување на други програми

► Во соработка со наставниците изработување Индивидуални образовани планови за учениците со пречки во
развојот

4. Следење и унапредување на воспитно- образовната работа

► Советување на директорот и локалните власти за потребните ресурси за работа со ученици со посебни
потреби и зголемување на нивните постигнувања

► Координација во обезбедувањето на поддршка од различни професионалци и институции за учениците во
училиштето 191

► Учество во работата на Инклузивниот тим во училиштето



► Соработка со релевантни здравствени, социјални и образовни институции, со цел обезбедување на потребна
поддршка

5. Професионален развој и професионална соработка

► Поддршка на професионалниот развој и соработката во училиштето.

6. Аналитичко - истражувачка работа

► Истражување во воспитно-образовната работа

► Училишна структура, организација и клима

► Училишна клима, безбедна средина и демократско учество
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Подрачје на
активност

Содржини за работа Реализатори и
соработници

Време на
реализација



Изработка на сопствена
Годишна програма за
работа

Дефектолог Август 2019

Учество во изработка на
Годишната програма на
училиштето

Стручна служба

Директор

Август 2019

Изработка на сопствена
Месечна

програма за работа

Дефектолог Август 2019

Работа со ученици

Прием на првачиња,
формирање на
паралелки, прифаќање и
распоредување на
учениците со ПОП по
паралелки

Стручна служба

Директор

Наставници

Родители

Август-септември 2019

Мај-јуни 2020

Дефектолошка
дијагностика на
учениците со ПОП

со цел да се направи
проценка на

Стручна служба

Наставници

Родители

Септември-октомври
2019



индивидуалните
можности и способности

Опсервација на часови во
паралелките со цел
детектирање на ученици
со ПОП

Наставници Септември-октомври
2019



Давање на
соодветна
поддршка и
следење на
напредокот на
учениците со ПОП

Помош на ученикот кој
започнува да се вклучува
во

редовното одделение за
да се адаптира во
средината

Наставници,

Стручна служба

Септември-октомври
2019

Подготовка на
одделението за
прифаќање на ученикот

кој треба да се вклучи

Наставници,
стручна служба

Септември-октомври
2019

Поддршка во училницата
на вклучениот ученик

Наставници,
стручна служба

Континуирано

Водење досие за секој
ученик

Наставници,
стручна служба

Континуирано

Изработка на
индивидуални образовни

Наставници, Август-септември



програми за

учениците со посебни
образовни потреби (ПОП)

стручна служба 2019

Користење на
диференцијација и
индивидуализација со
цел да се обезбеди
пристап до наставните
содржини

Користење на асистивна
технологија со учениците
со ПОП

Учествува и врши
ревизии на ИОП

Ноември-Декември
2019, Мај-Јуни 2020

Утврдува потреба од
дополнителни сервиси за
поддршка

Континуирано

Подрачје на
активност

Содржини за работа Реализатори и
соработници

Време на
реализација

Професионална и
кариерна

Дефектологот врши
индивидуално и групно

Дефектолог Мај 2020



ориентација на
учениците

советување со учениците
со ПОП за права на избор
за понатамошно
образование

Стручна служба

Следење,  анализирање
и евалуација на

напредувањето на
учениците со ПОП

Соработка со
соодветните
високошколски
институции

за професионална помош
и консултација

Соработка со стручните
служби во училиштето,

надлежните институции
(МОН и БРО),
меѓународни

асоцијации и
организации,
невладиниот сектор,

општината

Соработка со
здравствени установи и
институции во

полето на раното
откривање,
дијагностиката и



третманот на учениците
со ПОП

Подрачје на
активност

Содржини за работа Реализатори и
соработници

Време на
реализација

Непосредна
работа со
учениците

Реедукација на
психомоторика

Дефектолог По потреба

Развој на социјални
вештини и комуникација

Дефектолог По потреба

Вежби за надминување на
дискалкулија,дислексија,
дисграфија

Дефектолог По потреба

Советодавно-
консултативна
работа со
наставници

Инструктивно-советодавна
работа со наставниците на
учениците со ПОП

Наставници Континуирано

Давање насоки за
неопходните модификации
и адаптации во наставата

Дефектолог
Наставници

Континуирано

Давање насоки (групни
или индивидуални
консултации) за
документирање на
постигнувањата на
учениците со ПОП

Дефектолог
Наставници

Континуирано

Стручна помош на
наставниците преку обуки



за идентификување на
учениците со ПОП и
развивање стратегии  за
работа со нив

Специфична методичка
помош по одделни
образовни дисциплини

Наставници Континуирано

Планирање стратегии за
оценување на знаењето на
учениците со ПОП

Наставници,
стручна служба

Континуирано

Работа со
родители

Соработка со родителите
на учениците со посебни
образовни потреби и им
помага да ја разберат
состојбата на нивните
деца и да им ја дадат
потребната помош и
поддршка

Родители

Ученици

Континуирано

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

Родители

Наставници

Ученици

Континуирано



Редовно информирање на
родителите за
напредувањето на нивните
деца

Родители

Наставници

Ученици

Континуирано

Ги информира родителите
на децата со ПОП за
нивните права, обврски и
бенифиции кои можат да
ги добијат и ги упатува до
релевантни институции за
помош

Дефектолог Континуирано

Соработка со
заедницата

Ги поврзува
карактеристиките на
учениците со формите
на практична настава

Дефектолог По потреба

Соработка со
други институции

Соработка со
здравствени установи и
институции во

полето на раното
откривање,
дијагностиката и

третманот на учениците

Континуирано



со ПОП

Соработка со стручните
служби во училиштето,
надлежните институции
(МОН и БРО),
меѓународни асоцијации
и организации,
невладиниот
сектор,општината

Континуирано

Соработка со Сојуз за
дефектолози

Континуирано

Професионално
усовршување на
дефектологот

Посета на
обуки,конференции кои ќе
бидат предвидени во
текот на учебната
2015/2016 година

По потреба

Вршење на дисеминации
на стручни активи на
предметна и одделенска
настава на различни теми
кои се поврзани со
учениците со посебни
образовни потреби

Континуирано

Аналитичко
истражувачка
работа

Спроведува акциски
истражувања за
подобрување на
наставата

Дефектолог
Стручна служба

По потреба



Училишна
структура и
организација

Периодично ја следи
изработката на
евиденцијата и
документацијата на
учениците со ПОП

Дефектолог Континуирано

Се грижи за соодветна
вклученост на учениците
со ПОП во активностите
на ученичките заедници

(Им помага на ученичките
заедници да ги прифатат

учениците со ПОП)

Дефектолог Континуирано
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Акционен План ( план за развој) на ООУ”25 МАЈ” –н.Сингелиќ – Гази Баба-Скопје

За учебна 2019/20 год.

Бр
.

Активности Реализатори и
време

Индикатори за успех Докази

1. Набавка на наставни срества
и помагала по одреден број
на наставни предмети :
музичко образ. Ликовно образ.
Здраст.физ.образ. и
одд.настава.

Географија , Математика...

Директор,

педагог,

псиколог

наставници Конт

Набавка на наставни
срества и дидактички
материајали

Набавка на наставни срества и
дидактички материајали

2. Опремување на спортската
сала со риквизити

Директор Конт Подобрување на
мотивација и постигање
на подобар успех во
натпреварите

Аплицирање во проекти ,документи
за доставените проекти

3. Екипирање на стручната
служба со дефектолог

Директор Конт Успешна реализација
на наставните планови
и програми во
наставниот процес

Извештај на посетени часови
,годишна програма на на
дефектолог

4. Следење на напредокот на
учениците со посебни
образовни потреби и
потешкотии во учењето

Директор,

Псиколог- педагог

Набавка на наставни
срества и дидактички
материајали за деца со
ПОП

Набавка на наставни срества и
дидактички материајали

15. Да се користи поголема
интеракција  во предметната
настава

Директор,

Педагог,

псиколог Конт

Аплицирање на
реформите во
наставата

Извештај на обсервација на час

6. Опремување на училниците
со лаптопи

Директор
стручните активи
од информатика

Подобрување на работа
во групи и тимови

Списоци на членовите на тимот,
извештај



Конт

7. Дополнителна и додатна
настава посебно во
предматна настава

Директор,

Педагог,

псиколог Конт

Подобрување на
образовните
компоненти,
одговорност,мотивација
постигање подобар
успех

Планови и програми дневник-
извештај

8. Формирање тимови за
активностите за подобрување
на работата на училиштето

Директор Конт Усогласување на
задачите и
одговорностите на
вработените – тимска
работа

Списоци на членовите на тимот,
извештај

9. Изградба на процедури и
методологија за доследно
следење на планирањата на
наставниците и следење на
реализација на наставниот
процес

Директор,

Педагог,

Псиколог Конт

Успешно реализација
на наставните планови
и програми во
наставниот процес

Педагошки картон -извештај

10. Споредби анализи за
постигањето на учениците на
ниво на општината

Директор,

Педагог,

псиколог Конт

Подобрено соработката
на стручните
соработници во
ООУ,анализа на
постигнувањета на
училиштето во однос на
другите ООУ.

Преглед на среден успех по
генерации и во ниво на ООУ
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ВРЕДНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА УЧИЛИШТЕТО

Училишната програма како документ ќе биде основен водич при реализирање на воспитно-образовната

програма.

Новите идеи и начинот на работа ќе се приложуваат во вид на анекси, а планираните активности кои од кои и
да било причини ќе се менуваат преку периодични навраќања и интервенции на вработените директно вклучени
во конкретните активности.

Реализацијата на програмата постојано и систематски ќе се следи од директорот на училиштето.

Материјалот што ќе се прибере е од непосредно значење и ќе се обработува во вид на информации,
извештаи, анализи и други форми и истиот ќе се презентира преку стручните и управните органи и тела во
определен временски интервал.

На крајот од учебната година ќе биде подготвен извештајот за реализацијата на годишната програма и истиот
ќе биде презентиран на стручните органи и тела на училиштето и доставен до соодветните надлежни институции
во Републиката.
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ПРИЛОЗИ

- Годишна програма за работа на: директор, педагог, психолог, помошник директор, училиштен одбор, совет на
родители, наставнички совет, стручни активи, библиотекар, хор .

- Акциони планови за реализација на сите проекти во училиштето и акциски истражувања

- Програма за само- евалвација на училиштето

- Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди

- Програма за реализација на ученички екскурзии

- Програма за реализација на ученички натпревари

- Годишна програма за работа на ООУ “25 Мај” Скопје за учебната 2019/20 година

- Програма за додатна настава

- Програма за дополнителна настава

- Програма за општествено хуманитарна работа

- Програма за работа на ученичка заедница

- Програма за соработка со локална средина и локална заедница

- Програма за грижа за здравјето на учениците

- Програма за јавна и културна дејност на училиштето

- Програма за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем:

Прилог 1. Формулар за членови на еко-одбор
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Прилог 2. Анализа на состојбата на животната средина

Прилог 3. План на активности Прилог

4. Следење и евалуација Прилог

5. Поврзување со наставната програма Прилог

6. Известување на пошироката заедница Прилог

7. Еко-кодекс Прилог

8. Меморандум за соработка со општината Прилог

9. Поврзување на програмата со еко-стандардите

- Програма за само- евалвација на училиштето

- Распоред на часови

- Програма на инклузивен тим за образование

- Програма за превенција од насилно однесување во основното училиште

- Програма за професионална ориентација на ученици

- Следење, вреднување и унапредување на воспитно- образовната работа

- Правилник за однесување на ученици, наставници и родители (во училиштето и училишниот двор) Во
изработкатa на Годишната програма за работа на училиштето учествуваше тимот во состав: 1. Фадил Муртезани
– директор /Азиз Куртиши – педагог-водич на тимот 2. Теута Хаскај Војника 3. Сузана Курбардовиќ 4. Елизабета
Стојановска 5. Анета Цаневск 6. Арјета Идризи.

Годишна програма за работа на ООУ “25 Мај” Скопје за учебната 2018/19 година.

УСЛОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СИТЕ ПРЕДВИДЕНИ АКТИВНОСТИ ВО ПРОГРАМАТА Е МАКСИМАЛЕН
АНГАЖМАН НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО. 207
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