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Лична Карта 
 
Полно име на училиштето како правен субјект 
  
Основно Училиште „Славчо Стојменски“ – Виница 
 
Адреса и лоцираност на објектот 
 
Улица „ Бел Камен“ бр. 7, Виница, Општина Виница, Тел.факс 033/361914 
 
Локација на училиштето 
 
Училиштето се наоѓа во централно градско подрачје на градот Виница. 
 
Верификација на училиштето 
 
Училиштето е верифицирано со: 1001-1145 од 28.05.1985 год 
 
Дејност на училиштето 
 
Дејноста на ОУ „Славчо Стојменски“ е:  
Воспитно образовен процес во основното образование. 
 
Наставата се одвива на: 
 
Македонски јазик со кириличко писмо 
 
Наставата се одвива во смени: 
 
Првата смена почнува од 7 часот, а втората од 13 часот 
 
Педагошката евиденција и документација се води на: 
 
Македонски јазик со кириличко писмо. 
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Законско нормативни определби за работа на училиштето, законитоста во работењето на училиштето е регулирано со: 
- Закон за основно образование и воспитание на Република Македонија; 
- Наставни планови и програми по наставни предмети и подрачја, одобрени од МОН и БРО на РМ. 
- Одобрени учебници од МОН и БРО. 
- Упатства, укажувања, документи, подсистемски акти, правилници од МОН и БРО. 
- Статутот на училиштето. 

Согласно  член 35 од Законот за основно обраование (Сл.весник на РМ  број 103/ 2008 гододина), член 83 и 95 од статутот на 
ОУ „Славчо Стојменски“ - Виница, Програма за работа на училиштето од предходната година, Годишен извештај за работа на 
училиштето, Училишниот одбор на својот состанок одржан на ден 31.08.2018 година ја предложи Годишната програма до советот на 
Општина Виница. Годишната програма на училиштето е доставена до Советот на Oпштина Виница, Бирото за развој на 
образованието и Државниот просветен инспекторат. 
При изготвувањето на Годишната програма за работа на училиштето користени се: 
 Новите наставни планови и програми за деветгодишно образование 
 Концепцијата за деветгодишно основно образование 
 Програмата за работа на училиштето од претходната учебна година (2017/2018) 
 Извештајот за работа на училиштето од истата година 
 Самоевалуацијата и развојниот план.  

Со Годишната програма за работа на училиштето се планира обемот и распоредот на активности што произлегуваат од 
наставниот план и наставните програми за реализација на наставата и воннаставните активности. Исто така, во состав на Годишната 
програма за работа на училиштето, постои и програма за следење и вреднување на работата на училиштето, за реализирање на 
развојните цели. 

Следењето и вреднувањето на поставените цели ќе се реализира преку интерна самоевалуација, а носители ќе бидат 
наставниците, директорот, учениците, родителите и стручните соработници. За успешна реализација на овој процес ќе се изготват 
инструменти, а самоевалуацијата ќе се спроведува во текот на учебната година.  

 
 
 

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА 
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1. Материјално-технички услови 
 

Име на училиштето Основно училиште  „Славчо Стојменски“ 

адреса, општина, место Бел Камен бр. 7, Општина Виница 

Телефон/ фах 033-361-914 

е-маил slavco.stojmenski@t.mk 

основано од Општина Виница 

Веб страна http://ouss.edu.mk 
Верификација - број на актот 1001-1145 
Година на верификација 1985 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Вкупен број на училишни згради 3  (ОУ во Виница, ПОУ с. Градец и ПУ во с.Лески) 

Вкупен број на помошни простории 1 во Виница 

Просторија за физичко  1 во Виница 100м2 и 1 во ПОУ с. Градец 

Трапезарии 3 (Виница 200 м2, Градец 48 м2, Лески 48 м2 ) 

Број на одделенија 9 

Број на паралелки 37 
Училиште во Виница 

Година на изградба 1928 

Тип на градба Тврда 

Училишна зграда во Виница 1716 м2 (приземје и спрат, изградена 1928) 

Училишен двор во Виница 4000 м2  

Површина на спортски терени и игралишта 4000 м2 

Бруто површина  9716 м2 

Начин на загревање на училиштето на нафта и пелети (централно парно греење) 

Спортски терени  Еден, 4000 м2 (повеќенаменско игралиште, кошаркарско и 
одбојкарско игралиште) 

Број на училници   17 
Магацински простор Два  30 м2 

Училишна библиотека Една 16 м2 
Греење Централно греење на нафта. 

mailto:slavco.stojmenski@t.mk
http://ouss.edu.mk/
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Број на смени Две 

Училиште во с. Градец 

Училишна зграда во Градец  700 м2 

Училишен двор во Градец  6300 м2 

Спортски терени  500 м2 (повеќенаменско кошаркарско игралиште) 

Бруто површина 7500  м2 
Број на училници   9 
Магацински простор  Два 12 м2 
Училишна библиотека  Еден 6 м2 
Број на смени една 

Училиште во с. Лески 
Училишна зграда во Лески  700 м2 
Училишен двор во Лески  4000 м2 
Спортски терени  500 м2 (повеќенаменско кошаркарско игралиште) 

Бруто површина  5200  м2 
Број на училници  5 

Магацински простор  Два  60 м2 
Училишна библиотека  Нема 

Број на смени Една 

 
Планирањето на активностите во сите подрачја како и ефектите кои се очекуваат од нивната реализација во голема мера 

зависат и се во согласност со условите во училиштето т.е. ресурсите со кои располагаме, како што се материјално-техничките, 
човечките, кадровите, финансиските и општите услови во локалната средина. 

Училиштето ги задоволува критериумите и нормативите за простор, опрема, наставни и нагледни помагала. 
Училишната зграда во Виница е изградена1928 година и во неколку наврати е реновирана и доградувана. Во 1953-55 година е 

дограден втор спрат; 1976 година доградени нови 8 училници; 1996 е заменет кровот; 1997 е заменета електрична инсталација; 2001 
година поставено парно греење; 2002 заменета надворешна столарија со алумински прозори и врати; 2005 изградени нови санитарни 
јазли; во 2008 година обновена е фасадата и реновирани се подовите во училниците; во 2010 е заменет училишниот мебел; 2011 
замнети внатрешни врати со алуминиумски, уредени двата влеза, адаптирана е библиотека. Училиштето има 17 училници,  една 
наставничка канцаларија 48м2 и 4 (четири) канцеларии за административен и една за технички персонал. Во училишната зграда има 
два тоалети и еден припоен до училишната зграда. Училиштето располага со училишна кујна и трапезарија 100 м2 и училишна 
библиотека 16м2. До училиштето има една помошна просторија која се користи за котлара, и магацински простор Во тек е изградба на 
училишна фискултурна сала. 
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Училишната зграда во с. Градец е комплетно реновирана во 1999 година со 5 училници а во 2017 е направена адаптација на 
простории и се преградени уште 4 училници за реализирање на настава во ПОУ с. Градец со цел воведување на едносменско 
работење на подрачното улилиште; наставничка канцаларија, просторија за информатика, библиотека, трапезарија, котлара. До 
училишната зграда е припоена повеќенаменска сала која е реновирана во 2013 година. Има централно греење на тврдо гориво. Во 
училишната зграда има санитарни јазли. 

Училишната зграда во с. Лески  е изградена 1991 година има  5 училници, наставничка канцаларија, трапезарија и внатрешни 
санитарни јазли. Во училишниот двор има спортски терени и забавен парк, во 2017-18 год. во ПУ с. Лески е адаптирана просторија за 
ран детски развој. Во училиштето, греењето е со печки на дрва и наставата се одвива во една смена. 

Подрачните училишта ги задоволуваат критериумите и нормативите за простор и изведување на воспитно-образовниот процес. 
За одржување на училишните згради, училиштето добива материјални средства од Општина Виница, Министерството за 

образование и наука и со аплицирање во проекти за истата намена. 
Пред почетокот на новата учебна година во училиштето се превзеаат следниве активности за подобрување на условите за 

работа во училиштето: 
Извршена ДДД на просториите во централното и подрачните училишта; 
 
 

Органограм         Мапа на училиштето 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

2. Структура на училиштето 
 

Членови на училишен одбор делегирани од: Име и презиме Функција 

Основното училиште Нада Димитрова Претседател 

Основното  училиште Билјана Стоилкова Заменик претседател 

Основното  училиште Марија Манасиева Член 

Основачот Весна Б. Димитрова Член 

Основачот Лидија Ѓуров Член 

Основачот Гоце Милески Член 

Совет на родители 
Александра Грижова                                 
Костадинова 

Член 

Совет на родители Даниела Колишева Член 

Совет на родители Иван Иванов Член 

Членови на совет на родители Име и презиме Функција 

 Емилија Попова Претседател 

 Слободанка Глигорова Член 

 Елизабета Горгиева Член 

 Надица Прокопенко Член 

 Даниела Митевска     Член 

 Станка Венкова     Член 

 Иван Иванов     Член 

 Даниела Колишева     Член 

 Александра Грижова                                                                                                          
Костадинова 

    Член 

 Роберт Николовски    Член 

 Силвана Стојменова Член 

 Верица  Андреева Член 

 Соња Ѓоргиева член 

 Весна Николова член 

 Емилија Лазарова член 
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 Митко Костадиновски член 

 Мимоза Веселинова член 

 Даниела Стојанова член 

 Костадинов Дарко член 

 Билиќ Пацка член 

 Маја Спировска член 

 Весна Ќорпашева член 

 Катерина Апостолова член 

 Оливера Ситновска член 

 Игор Спасовски член 

 Гоце Петков член 

 Марјан Ефтимов член 

   

   

   

   

 
 
Во училиштето е застапена следната структура на активи 

Актив Одговорен наставник Број на наставници 

Актив на I одделение Панка Апостолова 4 

Актив на II одделение Елизабета Попова 4 

Актив на III одделение Блага Апостолова 5 

Актив на IV одделение Благородна Гаврилова 5 

Актив на V одделение Биљана Манасиева 5 

Одговорен на активот на одделенска настава Биљана Манасиева 23 

Актив по македонски јазик Даниела Ристова 3 
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Актив по  англиски јазик Стојче Петровски 5 

Актив по германски јазик Јадранка Илиева 2 

Актив по историја и географија, природни науки и 
природни науки  и техника  

Златко Ампов 5 

Математика, физика, информатика Весна Ефтимова 5 

Хемија, биологија Лепа Иванова 2 

Ликовно, музичко, физичко, ТО Ванчо Петков 7 

 
Членови на ученичка заедница во училиштето брои 17 члена, односно од секое одделение од IV – IX по еден претставник. 

Претседател на ученичката заедница се избира од редот на членовите во текот ма месец септември. Во склоп на училиштето 
функционира и Детската организација со своја програма и активности. Одговорен наставник за Детската организација оваа година е 
Димитар Дамески – предметен наставник. 

 
 

Наставен  и ненаставен кадар вкупно Етничка и полова структура на вработени 

Македонци Албанци Турци Роми други 

М ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 68 26 42         

Број на наставен кадар 53 17 36         

Број на стручни соработници 4 2 2         

Административни работници 2  2         

Техничка служба 8 6 2         

Директор 1 1          

 

Степен на образование на вработени      Старосна структура на вработени 

Години Број на вработени 

20-30 5 

31-40 27 

41-50 19 
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Образование Број на вработени 

М Ж вкупно 

Високо образование 13 31 44 

Виша стручна спрема 6 9 15 

Средно образование 7  7 

КВ    

Основно  2 2 

 

 

Ученици 
 

Одделение Број на 
паралелки 

Број на 
ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Роми други 

М ж М ж м ж м ж м ж 

I 4 62 19 26     4 3 6 4     

II 3 72 29 26     1 1  5 10     

III 4 68 22 21     1  15 9     

IV 5 81 34 24     2  6 15     

V 5 66 33 21       1 7 4     

I – V 21 349 137 118   8 5 39 42   

VI 4 56 22 17     2 1 7 8     

VII 4 61 27 23        7 4     

VIII 4 57 27 16      2 3 9    

IX 4 64 25 22     1 1 3 12    

VI – IX 16 238 101 78   3 4 20 33   

I – IX 37 587 238 196 0 0 11 9 59 75 0 0 

 

Наставен јазик 

51-60 13 

61 – пензија 
 

4 

 Наставен јазик- 
Македонски 

Наставен јазик- 
албански 

Наставен јазик- 
турски 

Наставен јазик- 
Српски 
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3. Мисија и Визија 
 

МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 
Нашето училиште го унапредува и развива емоционалното и физичкото здравје и меѓуетничката интеграција, овозможувајќи 
индивидуален развој на секој поединец без разлика на националната припадност, почитувајќи ги оригиналностите и различностите, 
јакнејќи ја довербата и соработката помеѓу учениците, наставниците и родителите. 
 

МОТО: 
Со заедничка и тимска работа до високи квалитети и стандарди. 
Слогани: 

 Што ќе научиш - ќе знаеш. 

 Почитувај, да те почитуваат. 

 Само оној кој може да го почувствува патот до душата на детето, може и да го воспитува. 

 Најважно е учениците да се научат да мислат. 

 Нема ништо полошо од добар совет проследен со лош пример. 

 Училиште за сите. 
 

ВИЗИЈАТА НА УЧИЛИШТЕТО 
Училиште во кое ќе се стекнуваат разновидни знаења со висок квалитет според индивидуалните можности на учениците од различна 
етничка припадност кои ќе доаѓаат на училиште редовно и со задоволство, со родителите ќе се воспостави партнерски однос и 
соработка, и континуиран развој на наставниот кадар и квалитетна настава базирана на современа методологија и мултикултура. 
 

Развојни цели: 

 Подигање на квалитетот на наставата на повисоко ниво што ќе овозможи максимално остварување на целите на наставата и 
зголемување на постигањата на учениците и остварување  на повисоки резултати; 

 Постојано стручно усовршување како и воспоставување внатрешен систем за перманентно стручно усовршување на воспитно-
образовниот кадар; 

Број на паралелки 37    

Број на ученици 587    

Број на наставници 53    
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 Унапредување на оценувањето во училиштето преку примена на стандарди и критериуми за оценување, примена на 
современи методи за оценување и градење училишни стандарди. 

  Градење на реален систем за следење, анализирање и унапредување на постигањата во училиштето. Оформување 
портфолија за ученици и наставници. 

 Создавање позитивна клима и услови за учество на родителите во развојот на училиштето, јакнење на меѓуетничките односи и 
мултикултурализам.  

 Отвореност и транспарентност кон локалната средина.  
 

4. Веќе научено/ Стекнати искуства 
 
Во учебната 2018/2019 год ќе се реализира Програма за развој на училиштето произлезена од Самоевалуацијата од 2017 година  во 
мај-јуни. 

 

 

Клучни јаки страни на училиштето 

 

 Наставните планови и програми се реализираат во пропишаниот обем од МОН  

 Постои соработка со Советот на родители, родителите, стручните активи, стручната служба. 

 Училиштето ги приспособува училишните планови и програми донесени од МОН на условите и можностите на локалната 
средина и нејзините ресурси. 

 Постои можност учениците слободно да го изберат изборниот предмет по пат на анкета. 

 Во одделенска настава постои можност за интеграција на содржини од повеќе наставни предмети. 

 Училиштето организира различни предавања изготвени од стручни лица. 

 Наставниците навремено изработуваат и  доставуваат: годишни глобални, тематски (со предвидени интеграции) и дневни 
планирања. 

 Се постигнуваат подобри резултати во реализацијата со остварување на: дополнителна и додатна настава,слободни 
ученички активности и  сите видови на натпревари. 

 Правилно водење на педагошката евиденција и документација (одделенска книга, главна книга, водење електронски 
дневник, свидетелства, евидентни листови и  друго. 

 Соработка на релацијата семејство – училиште е овозможено преку отворени денови за родители, редовни родителски 
средби и советување на родители од страна на стручната служба. 

 Редовно реализирање на работилници од ОЖВ  на одделенските часови . 

 Се организираат содржини и активности од МИО 
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 Се организираат содржини и активности од Еколошка интеграција во образованието 

 Во училиштето подеднакво се застапени машките и женски ученици во сите воннаставни активности зависно од нивните 
желби и афинитети. 

 Наставниците благовремено ги информираат родителите во врска со сите измени поврзани со наставните планови и 
програми ( фонд на часови, задолжителни и изборни предмети, наставни содржини и активности ), видот на екскурзии и 
начинот на нивна реализација. 

 Подобрена соработка меѓу наставниците и нивна тимска работа. 

 Доделување училишен прибор, обувки и облека за учениците со загрозен социјален статус што училиштето само ги 
обезбедува преку разни активности. 

 Има добра соработка со родителите 

 Во училиштето се врши евиденција и анализа на неоправданото отсуство од настава 

 Постои изградена политика за опфат на учениците и за тоа се превземаат активности 

 Се изготвуват ИОП за децата со посебни образовни потреби. 

 Училиштето организира додатна настава за да им овозможи на надарените ученици да ги развијат своите способности 

 Редовно се организира дополнителна настава за учениците кои послабо напредуваат во наставата 

 Родителите преку уредно известување од страна на предметниот наставник се информирани за термините и предметите по 

кои нивните деца ќе  останат на дополнителна настава после редовните часови. 

 При анализа на отсуствата од наставата се прави разграничување по пол и етничка припадност 

 Наставниците имаат поминато голем број обуки и семинари и спроведуваат креативна настава со примена на различни 
методи, техники и стратеги во наставата –во која се вклучуваат сите ученици без разлика на полот и етничката припадност; 

 Учениците се оценуваат според нивните способности. 

 Формите и активностите кои се користат за обезбедување на грижата , благосостојбата и заштитата  на машките и женските 

деца и децата со посебни потреби имаат голем удел во подобрување на поведение, дисциплина, успех, здравствената 

состојба на учениците и тоа се остварува. 

 Организира редовни систематски прегледи и вакцинации за учениците 

 Преку индивидуални разговори од страна на стручната служба и одделенскиот раководител со учениците и родителитe, води 

грижа за емоционалната состојба научениците 

 Училиштето редовно ги информира машките и женските ученици и родителите за помошта што можат да ја добијат од 

педагошко психолошката служба на училиштето со изготвување  посебна документација за учениците со загрозен социјален 

статус.  
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 Училиштето води евиденција за напредокот на учениците, нивната присутност-редовност, нивното поведение и развој во 

училиштето преку редовна евиденција на отсутни ученици во дневникот, активноста на ученикот за време на часовите, преку 

повратна информација од страна на ученикот добиена на различни начини , однесувањето на учениците во и надвор од 

училиштето, во училишниот двор каде што дисциплината е секогаш на пониско ниво.Ваквата евиденција им е достапна на 

сите наставници, родители и ученици во секое време. 

 Користење на асистивната технологија  за деца со посебни потреби . 

 За да се подобри наставата, работата на советодавните служби, за професионална ориентација, за постигнатите резултати 

се известуваат на средбите со родителите и редовните родителски средби и преку изготвување на тромесечните извештаи 

кои се доставуваат секогаш до стручната служба на училиштето. 

 Нашето училиште изготвува посебна документација за учениците со загрозен социјален статус.  

 Почитување на правата и обврските на учениците;  

 Еднаков третман на ученици од различен етнички и социјален состав; 

 Продлабочување на знаењата преку организирање на голем број на обуки и работилници внатре во училиштето; 

 Учество во голем број на натпревари и манифестации на локално и државно ниво и постигање на солидни резултати; 

 Доделување на награди и пофалници; 

 Добра клима на наставниот кадар во училиштето; 

 Добра промоција на училиштето во општината и надвор од неа; 

 Добра соработка со другите училишта и со локалната самоуправа; 

 Соработка со мировен корпус и американската амбасада; 

 Кабинетот за информатика, кабинет по англиски јазик, физика, хемија и биологија се опремени со современи наставни 
средства и ги задоволуваат потребите за настава. 

 Во училиштето е пуштена во употреба библиотека која е реновирана.   

 Двата влеза во училиштето се реновирани и се безбедни за влез во училишната зграда. 

 Училишната ограда е комплетно заменета.  

 Спортските терени се обновени со нов асвалт и се оспособени за спортски натпревари.  

 Правична застапеност на жените во органите на управување со училиштето ( Училишен Одбор ); 

 Подрачните училишта се вклучени во раководната структура; 

 Односот на раководниот тим со останатите субјекти во училиштето е добар ; 

 Училиштето има изготвено Интерен правилник за примена на педагошки мерки и Кодекс на однесување, Кодекс за 
справување со насилничкото однесување , Програма за ненасилно однесување, Правилник за надомест на штети 
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  Во креирањето на училишната политика се вклучени сите вработени во училиштето, претставници од БРО, претставници од 
Локалната самоуправа, родители и ученици. 

 Реализирани поголем број на проекти преку  програмата на УСАИД и ПЕП со кои училиштето ја зголеми соработката со 
други надворешни инстуции 

 

Клучни слаби страни на училиштето 

 

 Недостасува спортска сала и реквизити за поуспешно реализирање на часовите по ФЗО. 

 Потребна е понатамошна обука за наставниците: Работа со ученици со посебни образовни потреби, како и со надарени 
ученици, личносни тестови и тестови за способности, oписно оценување (во предметна настава), Користење на интерактивни 
табли , ИКТ во наставата и други обуки по потреба. 

 Родителите немаат можност никогаш да влијаат врз начинот на реализација на наставните планови и програми. 

 Потребна е поголема соработка со родителите на учениците кои покажуваат непримерно однесување и постигнуваат слаб 
успех 

 Во повисоките одделенија мал број од учениците не се појавуваат на дополнителна настава, меѓутоа утврдено е дека 
наставниците не доставиле известување до родителите.  

 Опаѓање на успехот по одредени предмети во погорните одделениjа. 

 Недоволно изготвување на тестови по тежински нивоа и аналитички листи. 

 Недоволна заинтересираност на родителите и учениците од ромска националност за следење на настава . 

 Недоволен одзив на родители од ромската националност на родителски средби и индивидуални разговори и советување за 
родители. 

 Во погорните одделенија поради големиот фонд на часови учениците не се во можност секогаш во поголем број да 
присуствуваат на часовите од додатна и дополнителна настава. 

 Недоволна координираност меѓу наставниците  за реализација на часовите од додатна и дополнителна настава ; 

 Недостасува посебна просторија за индивидуални разговори  со родители ; 

 Кај одреден број на ученици не постои значително подобрување во успехот поради тоа што родителите не се согласуваат 
нивните деца да бидат категоризиранини како деца со посебни потреби и немаат наод  и мислење како деца со посебни 
потреби и наставниците не можат да работат со посебни програми. 

  Иако во училиштето се организираат редовни систематски прегледи и разговори и стручни предавања сепак дел од 
учениците од ромската популација го напуштаат порано училиштето поради тоа што малолетни стапуваат во брак што тие 
сметаат дека е сосема исправно според менталитетот на нивната популација. 

 Иако компјутерската инсталација редовно се контролира и сервисира сепак поради недолично однесување на поедини 
ученици доаѓа до нејзино оштетување кое може да биде со несакани последици по здравјето на учениците, кое што од друга 
страна создава дополнителни непредвидени трошоци за училиштето. 
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Cel-1 
Белење и молерско фарбарски активности на дел од училниците во 
Виница за подобрување на условите за поквалитетна наставата 

 И покрај тоа што се води редовна евиденција за напредокот на учениците, нивната редовност-присутност, нивното 
поведение и редовно ги информира родителите сепак одреден број на ученици имаат голем број на неоправдани изостаноци 
како резултат на тоа што родителите ги носат на сезонска работа во други општини во државата или пак заминуваат како 
азиланти во други држави и се враќаат после повеќе месеци а притоа повеќето немаат воопшто документација дека 
посетувале настава во соодветната земја (во земјата каде биле како азиланти). 

 Изречените педагошки мерки немаат влијание врз подобрување на редовноста и успехот кај одредени ученици. Честопати 
уредно доставените пријави кај просветниот инспектор за таквите ученици исто така не носат позитивни резултати. 

 Дел од учениците за кои што се организира дополнителна настава како резултат на слабиот успех или поради нередовно 
доаѓање на настава,  редовно не ја посетуваат дополнителната настава кое пак што од своја страна резултира со слаб 
успех.  

 Недоволна мотивација на амбициозните наставници; 

 Слабо греење во училиштето во Виница 
 
 

5. Подрачја на промени, приоритети и цели 
 

Аналогно на Визијата на училиштето и потребите за промени на училиштето кои произлегуваат од самоевалуацијата како и 
препораки од интегрален увид на училиштето, приоритети на нашето училиште за ова година ќе бидат: 

 Намалување на неоправдани изостанувања и подобрување на успехот особено кај учениците од Ромската популација; 

 Градење правилен однос и одговорност во училиштето; 

 Подобрување на услови за работа; 

 Подобрување на учењето и постигањата на учениците преку подобрување на оценувањето  на учениците; 

 Подобрување на еколошката свест кај учениците и вработените; 

 Оспособување на наставен кадар за работа со надарени ученици и изработка на индивидуализиран план за истите; 

 Оспособување на наставен кадар за помош на деца со посебни потреби 

 Спроведување на МИО активности; 
 

 

Цели на училиштето за учебната година 
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Задачи: 
1. Да се изготви приоритетен план со финансиска конструкција за набавка на потребен материјал за Белење и молерско 

фарбарси активности  
2. Да  се изврши набавка на потребниот материјал 
3. Да се превземат молерско фарбарски активности 

Активности месец 

Изготвување на приоритетен план со финансиска конструкција за набавка 
на материјали 

IX 

Набавка на потребен материјал за за Белење и молерско фарбарски 
активности на зградата во Виница 

X 

Белење и молерско фарбарски активности на зградата во Виница X-XI 

 
 
 
 
 

 
 
Задачи: 

1. Да се изработи стратешки план за надминување на бројот на изостаноците кај учениците, особено кај етничката 
заедница; 

2. Обезбедување средства за набавка на прибор за ученици;  
3. Да се набави прибор за учениците; 
4. Организирање на работилници со родителите; 

 

Активности месец 

Формирање на тим за изработка на стратешки план за 
надминување на бројот на изостаноците 

IX 

Ангажирање на поголем број наставници редовно да пријавуваат 
родители и ученици за Советување за родители и ученици 

X 

Изработка на стратешки план за надминување на бројот на 
изостаноците 

IX 

Примена на активности според планот Во текот на 
годината 

Цел-2 Намалување на изостанувањата кај ситеученици а посебно  од 

ромската популација за 5% и подобрување на успехот во споредба со 
минатата година преку релизација на стратешки план за надминување 
на бројот на изостаноците кај учениците, особено кај етничката заедница 
Роми како и организирање на работилници со родителите. 
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Cel-4 
Набавка на аудиовизуелни средства и наставни помагала за подобра 
реализација на наставата и поголема примена на ИКТ во наставниот 
процес 

Активности за прибирање на средства IX-X 

Набавка на прибор X 

Одредување ученици кои ќе го користат бесплатен прибор IX 

Организирање дополнителна настава Во текот на 
годината 

Организирање на работилници со родители - „Клуч до успехот“, 
„Свест за важноста на образованието“, „Подршка на децата во 
образованието“ 

Во текот на 
годината 

 
 

 
 
 
 

 

Задачи: 
1. Да се обезбедат финансиски средства според изготвен проект за финансиска конструкција. 
2. Да се обезбеди фирма за градежни работи 
3. Да се изврши спуштање на плафоните во училниците 

 

Активности месец 

Изнаоѓање донатори и спонзори за поддршка на проекти и 
обезбедување финансиски средства според изготвен проект за 
финансиска конструкција. 
 

X 

Распишување оглас и обезбедување на градежна фирма IX 

Извршување на работи за спуштање на плафоните во училниците 
и поставување на изолација на плафоните  и пропратни градежни 
работи (крпење,белење и менување на електрично осветление и 
сл.) 

I, II  

 
 

 
 
 

Cel-3 
Зголемување на енергетската ефикасност во училиштето во Виница со спуштање на 
плафони во 5 училници и поставување на изолација на плафоните  
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Cel-5 
Адаптирање на просторија за индивидуални советодавно-инструктивни 
разговори со ученици и родители.  
 

 
 

 
Задачи: 

1. Да се изготви приоритетен план со финансиска конструкција за набавка на аудиовизуелни средства и наставни помагала  
2. Да се распише оглас и за набавка на аудиовизуелни средства и наставни помагала 
3. Да  се изврши набавка на аудиовизуелни средства и наставни помагала 

 

Активности месец 

Изготвување на приоритетен план со финансиска конструкција за набавка 
на аудиовизуелни  средства и наставни помагала 

XI 

Аплицирање до МОН и до невладин сектор за поддршка на проекти   XI 

Изнаоѓање донатори и спонзори за поддршка на проекти XI 

Распишување оглас за набавка XII 

Набавка на аудиовизуелни  средства и наставни помагала  I,II 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Задачи: 

1. Да се изготви приоритетен план со финансиска конструкција за набавка на потребен материјал за Адаптирање на 
просторија за индивидуални советодавно-инструктивни разговори со ученици и родители.  

2. Да  се изврши набавка на потребниот материјал 
3. Да се превземат градежни и молерско фарбарски активности 
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Активности месец 

Изготвување на приоритетен план со финансиска конструкција за набавка 
на потребен материјал за адаптирање на просторија за индивидуални 
советодавно-инструктивни разговори со ученици и родители. 

IX 

Аплицирање до МОН и до невладин сектор за поддршка на проекти   IX 

Изнаоѓање донатори и спонзори за поддршка на проекти IX 

Распишување оглас за набавка X 

Извршување на работи градежни работи за адаптирање на просторија за 
индивидуални советодавно-инструктивни разговори со ученици и 
родители. (замена на врата со PVC крпење, белење и менување на 
електрично осветление и сл.) 

X 

 

 

 

6. Акциски планови 
 

 Година 2018/2019  

  Временска рамка (месец)     Следење  

Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на 

спроведу 

вање 

(ресурси) 

инструм 

енти 

Очекувани 

резултати 

Одговорно 

лице 

✓ 

X 

Потребен 

буџет 

Да се Подобри 

квалитет на 

наставата 

Набавка на 

технички 

помагала 

            Директор, 

тим за 

набавки 

Оглас за 

набавка 

План за 

следење 

Подобрен 

успех кај 

учениците 

Директор, 

стручна 

служба 

 120 000 
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Да се Подобри 

условите за 

поквалитетна 

наставата 

Набавка 
на 
потребен 
материјал 
за за 
Белење и 
молерско 
фарбарси 
активности 
на 
зградата 
во Виница 

            Директор, 

тим за 

набавки 

Оглас за 

набавка 

План за 

следење 

Подобрени 

условите за 

поквалитетн

а наставата 

Директор, 

стручна 

служба 

 190 000 

Зголемување 
на енергетската 
ефикасност во 
училиштето во 
Виница со 
спуштање на 
плафони во 4 
училници и 
поставување на 
изолација на 
плафоните  

Ангажирање 
на фирма, 
набавка на 
материјали и 
следење на 
работата 

            ОУ Славчо 
Стојменски 

Јавна набавка План за 
следење 

спуштање на 
плафони во 
4 училници и 
поставување 
на изолација 

Директор   150 000 

Градење 
меѓуетничка 
интеграција 

Организирањ
е 
на:Проекти, 
мултикултур
ни 
работилници
, секции, 
излети, 
екскурзии,  

            СИТ-тим 
Коррдинатор 
Директор 
Наставници 
УО 
С.Р 

Работилници, 
разговори 
Советувања, 
Експеримент 

План за 
следење 

Подобрена 
меѓуетничка 
интеграција 

СИТ-тим 
Коррдинатор 
Директор 
Наставници 

 50 000 
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Адаптирање 
на просторија 
за 
индивидуални 
советодавно-
инструктивни 
разговори со 
ученици и 
родители.  
 
 

Изготвувањ
е на 
приоритете
н план со 
финансиска 
Ангажирање 
на фирма, 
набавка на 
материјали и 
следење на 
работата  

            Директор, 
стручна 
стручна 
служба 

Оглас за 
набавка 

 Приспособен
а просторија 

Директор , 
Стручна 
служба 

 45 000 

 

7.  План за евалуација на акциските планови 
 

Евалвацијата претставува процес на следење и проценка на реализираните задачи и активности и остварување на поставените цели 
во годишната програма на училиштето. 

На реализацијата следењето, вреднувањето и унапредувањето на ВОД и евалвацијата како неделливи процеси училиштето ќе 
им посветува особено внимание. Од тие причини во рамките на развојните цели на училиштето како приоритетна задача е поместено 
постепено градење на ефикасен систем на следење и анализирање на резултатите што ги постигнуваат учениците и наставниците, и 
перманентно професионално усовршување на воспитно - образовниот кадар. 
Целта на овој дел е да се обезбеди стручен приод во следењето и анализирањето и вреднување на дејноста што ја остварува 
училиштето и врз основа на тоа да се осмислат конкретни мерки и активности за понатамошни чекори и активности.  

Предмет на евалвација ќе биде: 
1. Планирањата и подготовка на наставниците за изведување на настава 

- Годишните, тематските и оперативни планирања со ставање акцент на конкретизација на содржините, формите, 
методите, средствата, а особено активностите на учениците и целите, 

- Планирањата на слободните ученички активности, 
- Планирањата на додатната настава, 
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- Примена на стандарди и критериуми за оценување. 
- Часот на одделенскиот раководител и реализација на програмата за ОЖВ 

2. Следење, проверување и оценување на успехот што го постигнуваат учениците и наставниците 
- Следење на успехот во текот на годината, 
- Примената на објективни инструменти за проверка на знаењата (тестови контролни задачи) со изготвување на 

аналитички листи за совладаноста на материјалот, 
- Примена на методи за оценување 
- Следење на перманентноста во оценувањето, 
- Јавност и објективност во оценувањето со образложување на оценката, 
- Следење на остварувањето на училишно планирање на оценувањето,  
- Описното оценување во  I до VI одд, 
- Примена на стекнати знаења од стручно усовршување на наставниците 

3. Стручното усовршување на наставниците. 
4. Организирање и спроведување на екстерно проверување на учениците 
5. Вклученоста и придонесот на родителите во развојот на училиштето. 
6. Функционирањето на активите и формирање тимови во училиштето и нивна работа. 
7. Следење на реализацијата на програмата за Образование за животни вештини во I,II,III  одделение 
Евалвацијата ќе се врши постојано во текот на годината. Во евалвацијата ќе бидат вклучени, Директорот, Стручната служба. 

 

Критериум за успех 
 намален број на изостаноци по ученик споредено од претходни години 

 Ангажирање на ученици со додатната настава 

 Примена на стандарди и критериуми за оценување 

 Подобрен успехот во текот на годината за 0,2, 

 перманентност во оценувањето, 

 Реализирани содржини од Наставните програми, 

 Примена на стекнати знаења од стручно усовршување на наставниците 

 
Инструменти 

При евалвацијата ќе се користат: 

 тестови на знаење, 

 прашалници, 

 скала на процена, 

 протокол за набљудување. 
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Евалвацијата ќе се врши преку: 

 тестирања, 

 интервјуирање, 

 набљудување, 

 скалирање, 

 анализирање. 

 
Индикатор за успешност 

 Намален број на изостаноци за 2-3 изостаноци по ученик споредено од претходни години 

 Ангажирање на поголем број ученици со додатната настава 

 Реално и квалитетно оценување со примена на стандарди и критериуми за оценување и градење на сопствени 
критериуми 

 Подобрен успехот во текот на годината за 0,2, 

 Намален број на слаби и број на повторувачи 

 Перманентност, редовно  оценување во одредени периоди од годината со најмалку 2 оценки во едно полугодие и 
примената на објективни инструменти за проверка на знаењата, 

 зголемен е бројот на различни видови стратегии за оценување 

 Реализирани содржини од Наставните програми по сите предмети, 

 Примена на стекнати знаења од стручно усовршување на наставниците. 
 

Одговорен за следење 
Педагог, психолог, социјален работник, дефектолог, наставниците, Училишниот одбор, родителите, Училишните тимови 
Повратна информација 
За резултатите од следењето, одговорните даваат информација за постигнувањата, поуки за подобрување на успехот, 

мотивацијата, самостојноста во водење на учењето, вреднување на напредокот на учениците, наставниците и училиштето се 
информират наставниците, учениците, Училишниот одбор, родителите, Училишните тимови. 

План на активности за реализација на еколошката програма- се прави со избор на точките на акција од еко-стандардите, 
односно стандардите за одржлив развој. Планот на активности ги содржи целите за реализација, времето и начинот на реализација, 
одговорните лица и планираните потребни средства од страна на наставниците. Плановите за еколошка интеграција ќе биде во 
прилог.  
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8. Календар за работа  

 

СЕДМИЦА    1 2 3 4  5 6 7 8 9  110 11 12    13 14       15  16 17 18 19 

2018-2019  I полугодие    
вк работни денови Септември Октомври  Ноември                       

Декември 
    

понеделник 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 18 

вторник 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  16 

среда 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  17 

четврток 6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  16 

петок 7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  17 

сабота 8                8      

                       
вкупно денови 20 21  22 21            84  
    
СЕДМИЦА  20 21  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 33 34 37 38 39 40 41 42 43 44   

2018-2019  II полугодие      
работни денови Јануари Февруари   Март  Април Мај 

 
      Јуни        вк  

понеделник 21 28  4 11 18 25  4 11 18 25  1    8  15 22 29  6 13 20 27  3 19    30   6 18 

вторник 22 29  5 12 19 26  5 12 19 26  2    9  16 23 30  7 14 21 28  4 19       7 19 

среда 23 30  6 13 20 27  6 13 20 27  3  10  17 24  1 8 15 22 29  5 20     1 8 21 

четврток 24 31  7 14 21 28  7 14 21 28  4  11  18 25  2 9 16 23 30  6 19     2 9 21 

петок 25  1 8 15 22   1 8 15 22 29  5  12   19 26  3 10 17 24 31  7 18     3 10 20 

                               4 11 21 
                               5 12 21 
вкупно денови 9 20 21           20        21 5 87 6       

96 
 јуни  99 
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Вкупно 180  работни дена во учебната 2018 -2019 год.  
 
                              
Државни и верски празници, неработни денови: 
 ЕКО календар 
 08-ми Септември – Ден на независноста на РМ  
 11-ти Октомври – Ден на народното востание  
 23-ти Октомври – Ден на македонската револуционерна борба 
 08-ми Декември – Св. Климент Охридски 
 01-ви Мај – (недела) Ден на трудот 
 29 –ти Април - 2 ден Велигден 
 24-ти Мај – Св. Кирил и Методиј 

 
 22-ри Ноември- Ден на албанската азбука 
 12-ти Септември– Курбан бајрам 
 21-ви Декември –ден на настава на турски јазик 
 01-ви Јануари-Нова Година 
 19-ти Јануари – Водици 
 06-ти Јануари- Бадник 
 07-ми Јануари-Божиќ 
 26-ти Април - Велики петок, петок пред Велигден 
 08-ми Април-ден на ромите 
 23-ти Мај – Ден на Власите 
 14-ти Јуни– Духовден 
 04 Јуни-Рамазан бајрам 

 
 Во Ноември – Ден на дрвото не е официјален ден 
 21-ви Март – Ден на екологијата 
 21-ви Мај – Патронен празник на училиштето 

 
 
Забелешка: Денот на дрвото, денот на екологијата и денот на 
училиштето (патрониот празник), се неработни (наставни) денови, кога се изведува посебен вид наставна програма. 

 

 
 
16 септември- Меѓународен ден за заштита на озонската обвивка 
22 септември -Меѓународен ден без возила 
26 септември- Светски ден на чисти планини 
04 октомври-Светски ден за заштита на животните 
08 октомври- Меѓународен ден за намалување на уништувањето на 
природата 
15 октомври -Светски ден на пешаците 
16 октомври -Светски ден на храната 
17 октомври- Меѓународен ден за образование на сиромашните 
08 ноември- Меѓународен ден на урбаните животни средини 
27 ноември -Меѓународен ден против потрошувачката треска 
29 декември- Меѓународен ден на биодиверзитетот 
05 март -Светски ден за заштеда на енергија 
21 март -Ден на пролетта кога започнуваат активностите за заштита на 
околината 
21-28 март -Денови на пролетта за заштита на околината 
22 март- Светски ден за заштита на водите 
07 април -Светски ден на здравјето 
22 април- Светски ден на планетата Земја 
15 мај- Меѓународен ден за заштита на климата 
31 мај -Светски ден против пушењето 
05 јуни -Светски ден за заштита на околината 
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9. Видови на настава 
 

 Настава по задолжителни наставни предмети 

 Настава по изборни наставни предмети 

 Дополнителна и додатна настава 

Организација на задолжителна настава 
 

Наставата од задолжителните и изборните предмети ќе се изведува на македонски наставен јазик. Ќе бидат застапени сите 
наставни предмети со фонд на часови според наставниот план за основно образование, а содржинската застапеност според 
програмите по поодделни наставни подрачја како во одделенска така и во предметна настава. Во сите одделенија од I-IX ќе се 
изведува настава според новите наставни програми. Наставата во Виница се одвива во две смени, а во ПОУ с.Градец  и ПУ с.Лески во 
една смена. Во ПУ с.Лески наставата започнува од 8:00 часот. Првата смена започнува од 7:00 часот до 13:00 часот, а втората смена 
од 13:00 до 19:30 часот. 

Училиштето располага со 11 училници, во кои се реализира наставата во одделенска и предметна настава од кои 3 училници 
се опремени според нормативот за реализација на наставата за I одделение и 6 кабинети. 

Како задолжителен прв странски јазик се изучува англиски јазик од I до IX одделение, а германски јазик како втор странски јазик 
се изучува од VI до IX одделение. 

Сите наставни подрачја ќе бидат стручно покриени со наставен кадар. Наставата ќе ја релизираат 19 наставника во одделенска 
настава од кои 11 се со ВСС, 31 во предметна од кои 19 се со ВСС, а некои од предметните наставници изведуваат настава и во 
одделнска настава и 2 воспитувачки кои ќе реализираат настава во I одделение во подрачните училишта.  

Часот на одделенскиот раководител е задолжителен и е застапен со по еден час седмично во предметна настава и час на 
одделенска заедница во II, III, IV и V одделение. Ќе се остваруваат содржини според изготвени програми кои ќе бидат доставени како 
програмски прилози. Во II -IX одделение на часот на одделенска заедница ќе се реализираат содржини од Образование за животни 
вештини, а во I одделение во склоп на редовната настава за што истите имаат посетено обука за ОЖВ. 

Оваа учебна година исто како и предходните четири години се обезбедени учебници за сите ученици од Министерството за 
образование и наука. 

 
 
Изборна настава 

 

Изборни предмети ќе се изучуваат во VI -  IX одделение по предмети кои ги одбраа учениците заедно со родителите со 
пополнување на анкетно ливче и претходно направена презентација на програмите. Наставата по овие предмети ќе ја реализираат 
соодветни наставници. Како резултат од спроведената анкета се одбрани следните предмети и формирани групи 
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Изборен предмет Број на групи одделение 

Запознавање на  религиите 4 VI 

Проекти од музичка уметност 3 VII 

Техничко образование 2 VII 

Танци и народни ора 3 VIII 

Проекти од ликовната уметност 1 VIII 

Проекти од информатика 3 IX 

Програмирање 1 IX 

 
Дополнителна настава 

 
Дополнителна настава ќе се организира за учениците кои се соочуваат со повремени тешкотии во учењето, побавно 

напредуваат или заостануваат во учењето, во усвојувањето на содржините и другите задачи.  

Дополнителна настава ќе се изведува задолжително после редовната настава од II – V одделение со ученици кои не се во 
состојба да го следат ритамот и динамиката на наставниот процес, а содржините кои ќе бидат застапени и опфатот на ученици ќе 
зависи од потребите на учениците и проценката на наставникот. 

Дополнителна настава во предметна настава ќе се организира по потреба со ученици кои покажуваат слаб успех и 
задолжително со ученици кои имаат слаби оценки, а ќе се организира во текот на целата година со по 1 час седмично како 6-ти, 7-ми и 
8 –ми час. На крајот на учебната година за учениците со 1 или 2 слаби ќе се организира дополнителна настава во периодот од 11-18 
јуни. Ќе се организира по сите предмети, а ќе биде следена од директорот и стручната служба. Доколку успешно и редовно се 
организира овој вид настава се очекува да се подобри успехот кај слабите ученици и да се намали бројот на повторувачи. За 
дополнителна настава ќе биде изготвен распоред по кој ќе се работи во текот на годината и истиот ќе биде доставен до просветниот 
инспекорат. Секој наставник е должен да изготви и достави планирање и да ја организира наставата според предходно изготвен план 
за реализација. 
 

Додатна настава 
Додатна настава ќе се организира задолжително од II –IX одделение со ученици кои ќе пројават зголемен интерес за одредени 

содржини и наставни предмети, а кои поседуваат зголемени потенцијални можности за стекнување на продлабочени знаења 
(талентирани ученици- идентификувани од страна на тимот) или по проценка на одделенскиот или предметниот наставник при што ќе 
се настојува да се применуваат современи наставни методи, активни форми, експерименти, истражувачки постапки и сл. 

Во II - V одделение додатна настава ќе се организира по македонски, природа, општество и математика со по 1 часа седмично. 
Секој наставник ќе организира по еден предмет и ќе опфаќа ученици од сите паралелки. Во предметна настава секој наставник ќе 
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организира по својот предмет. Секој наставник е должен да изготви и достави планирање и да ја организира наставата според 
предходно изготвен план за реализација. 
Распоред за реализација на дололнителна и додатна настава е во прилог од годишната програма. 

 
 
Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани ученици 

Во текот на претходната година назначен е тим за поддршка и мотивација на надарени и талентирани ученици. Досегашната 
редовна програма е надоградена. Надарените ученици се откриваат за да им се понуди подобар и поадекватен развој на нивните 
способности. Психологот ќе ги тестира децата од најмала возраст за рано откривање. Исто така се тестираат и ученици од осмо 
одделение. 

Основниот модел за откривање и следење на надарените деца опфаќа три чекори. 
Првиот се однесува на откривање на поширока група ученици за кои има согледувања од страна на одделенскиот наставник/ 
раководител, дека се надарени. Притоа се важни неколку показатели: 

- Успехот во учењето; 
- Постигнувањата на ученикот на различни подрачја од уметноста, техниката, спортот и т.н.; 
- Мислењето на наставниците, стручните служби; 
- Податоците за ученикот почнувајќи од прво одделение и во целиот процес на образованието.  

Вториот чекор започнува со конкретно откривање на надарените ученици од пошироката група. Со тестови за откривање степен на 
општа  интелигенција и посебни способности. Тука ќе влезат ученици кои се надарени за различни подрачја од уметноста, техниката, 
спортот, природните науки и.т.н. Тимот за надарени ученици ќе пружи подршка на наставниците  за изготвување на 
индивидуализирани програми за работа со овие ученици. 
Третиот чекор е запознавање на родителите со фактот дека нивното дете е надарено и со него ќе биде потребна потемелна работа, 
односно поинаков вид на внимание и тоа во текот на целото деветгодишно образование. Додатната настава е задолжителна, а 
притоа се предвидува развивање на проширени и продлабочени програми и активности во училишните секции за надарените 
ученици. Редовно се организираат регионални и републички натпревари по одделни области и предмети што се подржани од 
соодветните друштва и асоцијации на регионално, општинско и државно ниво. Со Законот за основно образование овозможено е и 
акцелерација, побрзо напредување на учениците во текот на школувањето во основното училиште. Доколку има потреба ова стои 
како отворена опција за надарени ученици  во зависност од тоа дали родителите се заинтересирани исто така. 
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Цели Активности 

Вклучени 

субјекти 

Временска 

рамка 
Очекувани ефекти 

Подготовка на план 

за работа со 

надарени и 

талентирани ученици  

 Формиран е тим кој заеднички 
работи на програмата и во текот на 
годината, доколку е потребно, 
работи на измените во програмата 

Наставници 
Психолог 
Педагог 

 
 

Август - 
септември 

- Успешна 

реализација на 

планираните 

активности 

Да се изврши 
препознавање на 
изоставени можни 
надарени ученици 

Давање на листа „ како да 
препознаете надарен ученик“ на 
наставниците кои немаат 

Наставници  

Тим за работа со 
надарени ученици 
 

 

 Септември  
-Направен е првичен список на 
пошироко опфатени можни 
надарени ученици 
(прва фаза) 

Да се идентификуваат 

Ново препознаените од 

оваа учебна година 

надарени и 

талентирани ученици 

Разговори со одделенски 
наставници/ одд. раководители 

 
Давање на ПРОНАД Скала за 
идентификација на надарени и 
талентирани ученици 
Давање прашалници за надарени 
ученици на наставници, соученици 

Наставници 

Тим за работа со 
надарени 
Психолог 
Педагог 
 
  

Септември - Идентификација на надарени 
ученици  
(втора фаза) 

 
 

Да се одреди 

надареноста/ конкретен 

талент кај учениците 

-Тестирање на ученици со  

Гудинаф –Харис тест,  

РПМ во боја,  

Тест за Општа интелигенција, 

ДАТ батерии за посебни 

способности 

 

Ученици 

Психолог 

Октомври 

Ноември 

Април- мај 

- Спроведени се сите 

тестирања 

- Откриени се нови 

надарени             ученици  
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Да се организира 
работилници за надарени 
ученици 

- Креативни работилници со 
надарени ученици од 7- 9 одд. и  
- Креативни работилници со 
надарени ученици од 3 - 5 одд. 

Ученици, Психолог 
Претставник од 
тимот за надарени 

Ноември 
март 

- Типизација на надарените 
ученици 
-Откриени се покреативните 
ученици и се работи на 
развивање на креативноста кај 
останатите 

Следење на 

индивидуалните 

постигања и 

однесувањето на 

надарените ученици  

- Водење на ученичко досие 
 
- Следење и помош на 
наставниците при реализација на  
индивидуализиран план  

 
- Советодавни разговори со 
учениците 

Тим за работа со 
надарени ученици 
 
Ученици, 
Одделенски 
наставници 
Предметни 
наставници 

 

Во текот на 

годината 

- Документирана е работата, 
водено 

е ученичко досие 
 
- Реализирани се разговори 

со учениците 

-Направени се 

индивидуални планови по 

предмети кои ги засегаат 

надарените ученици 
Континуирана 

поддршка од страна 

на наставниците и 

соучениците  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 учениучениците со 

емоционални 

потешкотии 

- Консултативни разговори 

на Одд. раководители / 

наставници со надарените 

ученици и 

Тим за работа со 
надарени и 
талентирани 
ученици 

Во текот 

на 

годината 

- Вклучување во 

животот на 

паралелката, 

училиштето и 

локалната заедница 

 

 соучениците, 

надарените ученици 

 Соученици 
 Надарени ученици 
 Одд.раководители 
 Психолог 

  
- Подобрување на 

комуникацијата со 

соучениците, социјализација 
 Да се утврди семејната 

атмосфера и ставот на 

родителите за 

идентификуваните 

надарени ученици 

-Советодавни разговори со 

родители на родителски и 

индивидуални средби 

-Давање прашалници за 

родители на надарени ученици 
 
- Советодавни разговори со 
учениците  

 
 

Одделенски 

наставници 
 
Одделенски 

раководител

и Психолог 
 
 
Родители 

Декември 

февруари 

Информирани се родителите 

на надарените ученици,  

Пополнети се прашалниците 

од родителите, 

Утврден е ставот на 

родителите во врска со 

идентификацијата на 

нивното надарено дете 
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Да се има увид во 

додатната работа со 

надарените ученици и 

да се следи 

индивидуалниот план 

за работа 

 
- Посета на часови во паралелки 

 со надарени ученици, 
 
- Евидентирање на промените во 
работата на предметните 
наставници 

Предметни 

наставници 

Психолог, 

Педагог 

Во текот на 
годината 

Соодветни надарени 

ученици се 

подготвуваат за 

натпревари  

Контрола на 

наставниците за 

работата со надарени 

ученици 

Да се формира фонд за 

надарени ученици  

Да се обезбедат книги  

или награди за 

надарени ученици 

Соработка со други тимови, 
родители, бизнис сектор и сл. 

Тим за соработка со 

локалната заедница 

и бизнис сектор,  

Тим за соработка со 

родители 

 
 
 
 
До 10 Јуни 

 

 
Обезбедени се книги за неколку 
надарени ученици 
 
(доколку се воспостави соработка 
со другите тимови) 

Евалуација на 

постигнатиот 

соодветен успех кај 

надарените ученици  

 
- Утврдување на резултатите,  

учество на натпревари  и 

работата со надарените ученици 
 
- Информирање на родителите за 
постигнатите успеси и 
понатамошни упатувања 

Тим за 

работа со 

надарени и 

талентирани 

ученици 
 
Наставници 
Надарени ученици 

Јуни - Изведени се 

планираните 

активности, 

докомплетирани се 

досиејата за оваа 

учебна година 

-Изготвен извештај за 

учество и 

постигнување на 

натпревари на 

надарени ученици 

- Информирани се родителите 
за добиените резултати во 
училиштето 
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Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни потреби 
Денес  во редовните училишта се вклучени и ученици со ПОП за кој е потребно посебна подршка во совладувањето на 

наставната содржина, целта на т дефектолог е да го олесни пристапот на ученикот до училиштето и да му се овозможи на ученикот 
полесно да ја совлада наставната содржина преку изготвување на индивидуален образовен план од страна на наставникот и стручно 
лице (дефектолог).Приоритетни задачи на дефектологот во текот на оваа учебна година се : 

1. Следење на наставата и другите подрачја од воспитно-образовната дејност на училиштето и идентификување на оние аспекти 
од воспитно-образовната работа што се во доменот на неговта стручна компетенција; 

2. Општо стручно усовршување на наставниците; 
3. Непосредна работа со учениците; 

      4.  Советодавно-консултативна работа 

 
 
 
  

 Програма за инклузивен тим на ОУ„Славчо Стојменски“- Виница за учебната 2018-2019 год. 

       Следење 

Задача Активност Времен
ска 

рамка 
(месец) 

Носител Начин на 
спроведување 

(ресурси) 

Инстру
менти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице 

1.Креирање 

политика 

за работа со 

ученици со 

посебни потреби и 

емоционални 

потешкотии 

Изработкана 

акционен план и  

годишна програма 

за работа 

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

/ Успешно 

реализирање на 

планираните цели 

Тим 
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2.Идентификација 

на ученици со ПП и 

емоционални 

потешкотии 

 

Разговори со 

одд.наставници и 

раководител, 

идентификување на 

учениците со ПП 

запишани во I 

одделение,  

IX oдд.наставници 

тим 

дијалог, 
процедура за 
следење и 
изработка на 
ИОП, 
Советодавен 
центар за деца и 
родители СОС 
Детско село, 
патролни 
социјалниработн
ици 

Соодвет
ни 
тестови 
за 
мерење 
на 
интелиге
нција и 
емоцион
ални 
проблем
и 

Евидент на уч.со 

посебни потреби и 

емоционални 

потешкотии и 

градење на 

соодветна стратегија 

за работа со нив 

Тим 

3. Запознавање на 

предметните 

наставници од VI 

одделение со 

учениците со ПП и 

емоционални 

потешкотии кои 

преминуваат од 

ододделенска во 

предметнанастава 

Размена на искуства 

меѓу одделенските и 

предметните 

наставници за 

работата со овие 

ученици 

(со ученичко досие) 

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

дискусија евид.лис
т за 
следење 
досие на 
ученик 

Соодветен одговор 

на учениците со 

емоционални 

потешкотии и ПП кои 

преминуваат во VI 

одд 

 

Тим 
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4. Изготвување на 

индивидуален 

образовен план 

 

Ревидирање на ИОП 

(форма, содржина...)  

Изготвувањена 

ИОП-долгорочен-

среднорочен-дневно 

планирање на 

диференцирани 

цели 

Изготвувањена ИОП 

за учениците со ПП 

од прво одделение 

 

IX 

-конт. по 
теми за 
соодв. 

предмет 

X 

Наставници, 

Стручни 

соработници 

Родители 

 

 

год.програма за 
соодв. одд. 

Наод и мислење  
од ЗМЗ, Центар 
за слух, говор, 
глас, Клиника за 
детски болести, 
Клиника за 
психијатрија 

формул
ар за  
ИОП 

Успешна реализација 

на наставната 

програма со сите 

ученици 

Тим 

5. Континуирана 

поддршка на 

учениците со ПП и 

емоционални 

потешкотии  

Консулатативни 

разговори на 

стручните 

соработници со 

одделенските 

наставници, 

раководители и 

родители 

Советодавно-

консултативна 

работа со учениците 

со емоционални 

потешкотии и 

посебни потреби 

Во тек 
на 

учебнат
а година 

Стручни 

соработници 

Одд. наставници 

Одд.раководите

ли 

Родители 

Ученици  

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

 

Досие на 
ученик 
со ПП 

Подобрување на 

постигањата 

Вклучување во 

животот на 

паралелката, 

училиштето и 

локалнатазаедница 

Зајакнување на 

родителските 

вештини и 

капацитети 

Тим 
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6. Соодветен 

одговор на 

учениците со 

емоционални 

потешкотии и ПП 

 

Евиденција за 

успехот, редовноста 

и однесувањето на 

учениците со 

емоционални  

потешкотии 

Следење и процена 

на постигањата на 

ученицитесо ПП и 

ревидирање на ИОП 

 

квартал
но 

 

тековно 

Тим за 

откривање и 

грижа зауч. со 

емоц. 

потешкотии и 

ПП 

Стручни 

соработници 

Одделенски 

наставници 

Одделенски 

раководители 

Евидентни 
листови за 
оценување 

евид. 
лист за 
следење 
на 
ученици
те 

сред. 
ИОП 

Процена на 

постигањата 

Вклучување на овие 

ученици во групна 

работа и слободни 

ученички активности 

Подобрување на 

инклузивната пракса 

Тим 

7. Обезбедување 

поддршка од 

соучениците  

Советодавно-

консултативни 

разговори со 

одделенските 

наставници и 

раководители со 

одделението, 

ученичката 

заедница, 

родителите 

во тек 
на 

учебнат
а година 

Стручни 

соработници 

Одделенски 

наставници 

Одделенски 

раководители 

Предметни 

наставници 

Родители 

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

 

Досие на 
ученик 
со ПП 

Подбрување на 

постигањата 

Подобрување на 

социјализацијата на 

овие ученици 

Тим 
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Инклузивен тим во училиштето се состои од седум членови: 

8. Подобрување на 

социјалната и 

емоционалната 

состојба на 

учениците со 

емоционални 

потешкотии и ПП 

 

Разговори со 

учениците 

Советодавни 

разговори со 

родителите на 

родителски и 

индивидуални 

средби 

Социометриска 

метода 

 

XI Стручни 

соработници 

Одделенски 

наставници 

Одделенски 

раководители 

Предметни 

наставници 

Родители 

Консултативно-
советодавна 
работа 

 

/ 

Развивање на 

самодоверба и 

самопочитување кај 

овие ученици 

Тим 

9.Соработка со 

родителите на 

учениците на кои 

им е неопходна 

дополнителна 

подршка 

Консулатативни 

разговори на Тимот 

со родителите 

во тек 
на 

учебнат
а година 

Тим Консултативно-
советодавна 
работа 

Записни
ци од 
состано
ци и 
средби 

Запознаени родители 

со процесот на 

изработка на ИОП, 

мотивирани  за 

соработка со членови 

на тимот 

Тим 

10. Подобрување 

на инклузивната 

практика  

Инструктивна 

работа со 

наставници 

Во тек 
на  

учебнат
а 

година 

Дефектолог, 

педагог, 

психолог, 

наставници 

Консултативно-
советодавна 
работа 

/ Постигање на 

планираните цели во 

воспитнообразовниот 

процес на децата со 

посебни потреби. 

Тим 



 

38 

 

Горан Иванов  - директор на училиштето   
Петрунка Илиева – социјален работник 
Јордан Д Стојанов – педагог  
Димитар Спасов – дефектолог 
Виолета Николова – психолог  
Одделенскиот и предметниот наставник се во зависност од потребите на ученикот. 

Главна цел во работењето на инклузивниот тим во училиштето е идентификација и помагање на учениците со потешкоти во 
совладувањето на наставните содражини. 
Приоритетни задачи на инклузивниот тим  во текот на оваа учебна година се : 

4. Подобрување на климата во училиштето  
5. Усоврашување на наставниците во работењето со деца со ПОП  
 
Програма за ученици со потешкотии во наставата (поврзана со работата со ученици со посебни образовни потреби) 
 

Цели Активности 

Вклучени 

субјекти 

Временска 

рамка 
Очекувани ефекти 

Подготовка на план за 
работа со деца со 
потешкотии во 
наставата  

 Формирање на тим за соработка 
во комбинација на двата тима за 
работа со деца со посебни 
потреби и инклузивен тим 

Наставници 
Стручни 
соработници 
 
 

Август - Успешна реализација на планираните 
активности 

Да се изврши првично 
препознавање 
(идентификација) на 
деца со потешкотии во 
наставата 

Собирање на податоци од 
наставниците, разговори со одд. 
наставници и составување список 
на ученици со потешкотии во 
учењето 

Наставници  
Стручни 
соработници 
 

Ноември/ 
декември 

 
-Направен е првичен список на деца со 
потешкотии во наставата 
-направена е стратегија за работа со овие 
ученици 
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Да се одреди 
способноста  кај 
учениците кои веќе не 
се тестирани преку 
тестови на 
способности и тестови 
на знаење 

-Тестирање на ученици со  
Гудинаф –Харис тест,  
РПМ во боја,  
ДАТ батерии за посебни 
способности 
-тестирање на учениците со 
тестови на знаење 

Ученици 
Одд.наставници 
Психолог 
 

Во текот на 
годината 

- Спроведени се сите тестирања 
- Откриени се ученици со потешкотии 
 
 

     Следење на 
индивидуалните 
постигања и 
однесувањето на 
учениците  

- Водење на ученичко досие 
 
- Доколку е потребно правење 
индивидуален план со помош на 
дефектологот 
 
- Советодавни разговори со 
учениците 

 
Ученици, 
Наставници, 
Стручни 
соработници 
 

Во текот на 
годината 

- Документирана е работата,  
- Реализирани се разговори со учениците 
-Направени се „индивидуални планови“ по 
предмети кои ги засегаат учениците со 
потешкотии 

Континуирана подршка 
од страна на 
наставниците и 
соучениците  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 учениучениците со 
емоционални 
потешкотии 

- Консултативни разговори на Одд. 
раководители / наставници со 
учениците со потешкотии  и 

Соученици 
  
 Одд.раководители 
Стручни соработници 

Во текот на 
годината 

- Вклучување во животот на паралелката, 
училиштето и локалната заедница 
 

 соучениците,   
  

  
- Подобрување на комуникацијата со 
соучениците, социјализација 

Подобрување на 
социјалниот и 
емоционалниот статус 
на учениците со 
потешкотии во учењето 
 

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

Стручни 
соработници, 
родители, 
одд.наставници,  
одд.раководители и 
предметни 
наставници 

Март -Развивање на самодоверба и 
самопочитување кај овие ученици 
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Евалуација на 
постигнатиот 
соодветен успех  кај 
деца со потешкотии 
во наставата 

 
- Утврдување на јаки/слаби страни 
од реализацијата на програмата и 
работата со учениците  
-Изготвување на стратегија за 
понатамошна работа 

 
Наставници 
Ученици 
Стручни 
соработници 

Јуни - Изведени се планираните активности 
 
 
- Проценување на ефектите и постигнатоста  
на планираните цели во воспитно 
образовниот процес, социјалниот и  
емоционалниот статус на  овие ученици 

 
 
Проекти кои се реализираат во училиштето 
 

 Училиштето е вклучено во програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ при што 
наставниците се бидат едуцирани да направат интегрирани планирања од четирите стандарди по одредени точки на акција и 
истите ќе бидат реализирани. 

 Проект за меѓуетничка интеграција во образованието. 
 Проект за превенција од насилство, во соработка  со ПСДА Меѓаши. 

Од почетокот на месец ноември од минатата учебна година, училиштето влезе во проект кој би требало да трае 4 години. Во 
текот на оваа учебна година се предвидени повеќе активности некои делумно познати, некои тековно ќе се менуваат според 
потребите и акциските планови кои се изработени за учениците, наставниците и родителите. Сите активности ќе бидат детално 
презентирани во понатамошните извештаи. Засега се знае дека ќе има активности по повод детската недела, понатаму  
отворени форуми и секако се што ќе се иницира од заедничките активности. 

 
Поврзување на еколошката програма со редовната настава 

Интегрирање на еколошките содржини од деветте еколошки теми во предметите, наставните содржини и часовите      по 
соодветното одделение. Со тоа се збогатуваат постоечките предмети со еколошки содржини и содржини за заштита на животната 
средина. Учениците, децата, вработените и пошироката заедница добиваат знаења за конкретните акции кои ги презема училиштето 
за заштитата на животната средина и реализацијата на Програмата. 
 
Употреба на ИКТ во наставата 

Реализација на содржини со употреба на ИКТ во наставата секој наставник има вметнато во тематско процесно планирање и 
во дневни планирања. 
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10. Оценување 
 

Видови оценување и календар на оценување 
Учениците од I до III одделение се оценуваат описно, Учениците од IV до VI одделение се оценуваат  описно на тромесечие и 

бројчано на полугодие и крајгодина, Учениците од VII до IX одделение се оценуваат бројчано. Бројчените оценки се од 1 до 5.  
Писмените проверки наставниците ги планираат со тоа што дневно најмногу по едно, а седмично по две писмени работи. 
Во текот на едно полугодие секој ученик задолжително добива најмалку по 2 оценки по секој предмет. 
Во текот на наставата наставниците применуваат формативно оценување, а изготвуваат и тестови кои се во функција на 
формативното оценување како и сумативно на крајот на определени временскипериоди или теми. 
 
Училишно планирање на оценувањето на постигањата на учениците 

Вовед: Планирањето на оценувањето претставува политика на училиштето која ќе го води во унапредување на оценувањето а 
со самото тоа да се обезбедат навремени и релевантни показатели  за учењето и постигањата на учениците. Исто така ќе се 
придонесе и за унапредување на наставата и помош на учениците за постигање на подобри резултати и остварување на повисоки 
цели во наставата. 

Со воведување на планирањето на оценувањето и реализација на планот, училиштето ќе го подобри континуитетот во 
оценувањето, објективноста, информирањето за постигањата и поучување на учениците во учењето со што сакаме да допринесеме за 
повисоки постигања кај учениците. Тоа ќе го постигнеме и преку максимално ангажирање на наставниците, нивна обука, пружање на 
стручна помош во изготвување на инструменти, подигање на свеста кај наставниците, учениците и родителите за придобивките од 
квалитетно и фер оценување и како прифаќање и примена на Кодекс за оценување.  
Цели: 

1. Да се подобри континуитет во оценувањето; 
2. Да им помогне на учениците во учењето; 
3. Да се подобри примената на разновидни методи  и инструменти во оценувањето. 

 
 
 
 

Цел: 1. Подобрување на континуитетот во оценувањето 

Задачи 
Активности 

Реализатор
и 

Целна група Ресурси Инструменти Следење  
Повратна 
информација 

Временска 
рамка 

Критериуми за 
успех 
 

Следење на 
континуитетот 

Директор, 
педагог,  

Наставници 
предметна 

Училишно 
планирање на 

Анегдотски 
белешки, чек 

Извештаи, 
записници 

Континуир
ано во 

Реализирани 
посети, изработен 
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во 
оценувањето 

настава оценувањето, 
планирање на 
наставниците 
(дневни и 
тематски) 
одделенски 
книги 

листи, Скала на 
процена, 
Портфолио на 
наставниц, 
евидентни 
листи,  

текот на 
годината 

извештај и 
констатации. 

Анализа на 
податоците 
од следење 
на процесот 
на 
оценувањето 

Директор, 
педагог, 
одговорни 
на стручни 
активи 

Наставници – 
предметна 
настава 

Училишно 
планирање на 
оценувањето, 
планирање на 
наставници, 
документи и 
фокус група на 
ученици 

Статистичка 
обработка на 
податоци 

Изготвена 
анализа на 
податоци, давање 
на предлози за 
подобрување, 
презентирање на 
анализата пред 
совет на 
родители, 
Наставнички 
совет, УО 

Јануари – 
јуни 2019 

Редовно и 
континуирано 
оценување на 
учениците 

Вреднување 
на 
континуитетот 
во 
оценивањето 

Директор, 
педгог, 
психолог 
наставник 
во УО, 
одговорни 
на стручни 
активи 

Наставници Планирање на 
наставници – 
дневно, 
тематско 

Анегдотски 
белешки, чек 
листи, Скала на 
процена, 
Портфолио на 
наставници,  

Пишана повратна 
информација 

Континуир
ано во 
текот на 
годината 

Подобрување на 
оценувањето 

Цел: 2. Да им помогне на учениците во учењето 

Задачи 
Активности 

Реализатори Целна група Ресурси Инструменти Следење  
Повратна 
информација 

Временска 
рамка 

Критериуми за 
успех 
 

Креирање, 
подршка и 
промоција на 
училишна 

Училишен 
тим за 
оценување 

Наставници, 
родители УО, 
ученици 

Стручни 
материјали од 
ПЕП, законска 
регулатива, 

Извештаи од 
евалвација, чек 
листи,  

Извештаи за 
мислења, 
записници 

Август 
септември 

Реализирани 
средби, добиена 
подршка 
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политика за 
помош на 
учениците во 
учењето 

упатство за 
оценување, 
училишни 
програми 

Промена на 
ставот на 
наставницит
е кон 
оценувањето
- примена на 
формативно
то 
оценување 

Педагог, 
директор 
училишен 
тим за 
оценување 

Наствници Училишно 
планирање на 
оценувањето, 
Училишна 
програма, Закон 
за основно 
образованое, 
материјали од 
ПЕП семинари 

Анкетни листи 
за  испитување 
ставови, 
интервјуа, 
дебата 

Извештај со 
анализа и 
констатации 

Септември 
, октомври 

Извештаи со 
променет став кон 
оценувањето 

Планирање 
на 
оценувањето 
во 
годишните 
планирања 
на 
наставницит
е 

Наставници, 
Педагог, 
директор 
училишен 
тим за 
оценување, 
одговрни на 
активи 

Наствници Училишна 
програма, Закон 
за основно 
образованое, 
материјали од 
ПЕП семинари 

Плчанирања/ 
годишни, 
тематски, 
евидентни листи 

Извештај со 
анализа и 
констатации 

Август -
септември 

Извештаи за 
квалитет на 
планирања 

Планирање 
на 
оценувањето 
во дневни 
подготовки 

Наставници, 
Педагог, 
директор 
училишен 
тим за 
оценување, 
одговрни на 
активи 

Наствници Училишна 
програма, Закон 
за основно 
образованое, 
материјали од 
ПЕП семинари 

Пчанирања/ 
дневни, 
евидентни листи 

Извештај со 
анализа и 
констатации 

Септември 
јуни 

Извештаи за 
квалитет на 
планирања 

Примена на 
формативно 
и 
Сумативно 
оценување 

Наставници, 
Педагог, 
директор 
училишен 
тим за 

Наставници 
предметна 
настава 

 Анегдотски 
белешки, 
холистички 
листи, 
аналитички 

Пишана и усна 
повратна 
информација, 
инструменти за 
оценување 

Континуир
ано 

Коментари I 
насоки за учењето 
и поучувањето, 
транспарентност 
во оценувањето 
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оценување, 
одговрни на 
активи 

листи, скали на 
процена, чек 
листи, пишани 
повратни 
информации 

Следење на 
процесот на 
оценувањето 

Директор, 
педагог 
училишен 
тим за 
оценување 

Наставници 
предметна 
настава 

Училишно 
планирање на 
оценувањето, 
планирање на 
наставниците, 
документи и 
фокус група на 
ученици 

Анегдотски 
белешки, чек 
листи, 
евидентни 
листи, интерни 
тестови, посета 
на часови 

Извештаи од 
следење 

Континуир
ано 

Реализирани 
посети, 
изработени 
тестови на 
знаење,изработен 
извештај и 
констатации. 

Анализа на 
податоците 
од следење 
на процесот 
на 
оценувањето 

Директор, 
педагог, 
одговорни 
на стручни 
активи 

Наставници – 
предметна 
настава, 
фокус група 
на ученици 

Училишно 
планирање на 
оценувањето, 
планирање на 
наставниците, 
документи и 
извештаи од 
анализи  за 
успех 

Статистичка 
обработка на 
податоци за 
оценувањето и 
успех на 
учениците 

Изготвена 
анализа на 
податоци, 
презентирање на 
анализата пред 
совет на 
родители, 
Наставнички 
совет, УО 

Мај-јуни  
2019 

Изготвен извештај 
и констатации 

Вреднување 
на процесот 
на 
оценувањето 

Директор, 
педгог, 
нставник во 
УО, 
одговорни 
на стручни 
активи 

Наставници Планирање на 
наставници – 
дневно, 
тематско 

Анегдотски 
белешки, чек 
листи, Скала на 
процена, 
Портфолио на 
наставници,  

Пишана повратна 
информација 

Континуир
ано во 
текот на 
годината 

Подобрен успех 
кај учениците 

Цел: 3. Да се подобри примената на разновидни методи во оценувањето 

Задачи 
Активности 

Задачи 
Активности 

Задачи 
Активности 

Задачи 
Активности 

Задачи 
Активности 

Задачи 
Активности 

Задачи 
Активност
и 

Задачи 
Активности 
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Промена на 
ставот на 
наставницит
е кон 
начинот на 
оценување 

Промена на 
ставот на 
наставницит
е кон 
начинот на 
оценување 

Промена на 
ставот на 
наставниците 
кон начинот на 
оценување 

Промена на 
ставот на 
наставниците 
кон начинот на 
оценување 

Промена на 
ставот на 
наставниците 
кон начинот на 
оценување 

Промена на 
ставот на 
наставниците кон 
начинот на 
оценување 

Промена 
на ставот 
на 
наставниц
ите кон 
начинот на 
оценување 

Промена на ставот 
на наставниците 
кон начинот на 
оценување 

Следење на 
процесот на 
оценувањето 
и примена на 
методи за 
оценување 

Следење на 
процесот на 
оценувањет
о и примена 
на методи за 
оценување 

Следење на 
процесот на 
оценувањето 
и примена на 
методи за 
оценување 

Следење на 
процесот на 
оценувањето и 
примена на 
методи за 
оценување 

Следење на 
процесот на 
оценувањето и 
примена на 
методи за 
оценување 

Следење на 
процесот на 
оценувањето и 
примена на 
методи за 
оценување 

Следење 
на 
процесот 
на 
оценување
то и 
примена 
на методи 
за 
оценување 

Следење на 
процесот на 
оценувањето и 
примена на 
методи за 
оценување 

Изготвување 
на 
инструменти 
за 
оценување 

Изготвување 
на 
инструменти 
за 
оценување 

Изготвување 
на 
инструменти 
за оценување 

Изготвување на 
инструменти за 
оценување 

Изготвување на 
инструменти за 
оценување 

Изготвување на 
инструменти за 
оценување 

Изготвува
ње на 
инструмен
ти за 
оценување 

Изготвување на 
инструменти за 
оценување 

Вреднување 
на 
примената 
на форми за 
оценување 

Директор, 
педгог, 
нставник во 
УО, 
одговорни 
на активи, 
училишен 
тим за 
оценување. 

Наставници, 
ученици 

Планирање на 
наставници – 
дневно, 
тематско, 
констатаци од 
белешки на 
наставници 

Анегдотски 
белешки, чек 
листи, Скала на 
процена, 
Портфолио на 
наставници,  

Пишана повратна 
информација 

Мај ,јуни - 
2019 

Подобрување на 
успехот 

 
 
Тим за следење, анализа и поддршка 
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Формиран е тимот за следење, анализа и поддршка од страна на директорот и секој ќе работи во рамките на своите надлежности. 

 

Самоевалвација на училиштето 
Самоевалуација на училиштето  се изготви во период  од III до VI месец 2017 година и е подготвена програма за развој на 

училиштето врз основа на самоевалуацијата . 
 

Воннаставни активности 
 
Училиштен спорт 
Слободните ученички активности изразени преку спортот имаат мошне големо значење. Програмата за спортските активности 

ќе се реализира во согласност со специфичните услови во кои работи училиштето, во недостиг на спортска сала. Но се очекува второ 
полугодие да се реализираат  спортските активности во ново изградената училишна спорска сала. 

Од спортски активности ќе се реализираат училишни  и меѓу-училишни : 
 фудбалски натпревари ,  
 натпревари во кошарка, 
 ракомет и  
 пинг понг.  

Редовно учество на општиниски, регионални и државни натпревари. Подрачните училишта се оддалечени од населените 
места, а со тоа и од културните и спортските манифестации и настани. 
Се надеваме на поголема соработка со локалната средина, а училиштето треба да биде носител на културниот и спортскиот  живот. 

 
Секции и слободни ученички активности 

Во рамките на воспитно -образовната дејност, училиштето организира и остварува разновидни воннаставни активности и тоа: 
слободни ученички активности, заедница на учениците, производствена и друга општествено корисна работа, ученички натпревари и 
смотри, ученички екскурзии. 

 
 

Слободни ученички активности 
Овој вид активности ќе се организираат со цел: задоволување на индивидуалните интереси и потреби на учениците; 

афирмација на личноста на ученикот; развивање на љубопитноста и креативноста и создавање навики за правилно користење на 
слободното време. Слободните ученички активности ќе се организираат како секции за: 

 проширување на знаењата 
 културно-уметнички активности 
 работно-производствени 
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 слободно-технички 
 спортски активности. 

Содржините ќе се реализираат според посебни програми кои ги изготвуваат одговорните наставници заедно со учениците, а ќе се 
одвиваат во четврток или петок како 6-ти или 7-ми час за да се избегне учество на еден ученик во повеќе секции, а во одделенска 
настава во петок како 5-ти односно 6-ти час. При определување на видовите на СУА ќе се тргне од принципот на слободен избор на 
учениците. Бројот на членовите во групата ќе зависи од интересот на учениците.Структурната застапеност ќе биде прикажана во 
посебен преглед. 

 
 
 
 
 

ПРЕГЛЕД НА СЕКЦИИ И ОДГОВОРНИ НАСТАВНИЦИ 
 

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА 
 

1 Литературна-рецитаторска Ново лице 

  Биљана Манасиева 

  Цветанка Алексова 

  Благородна Гаврилова 

  Елена Стаменкова 

   

2 Математичка секција Радмила Јованова 

  Блага Апостолова 

  Лилјана Гошева 

   

3 Ликовна секција Зора Јанковска-Пешова 

  Ново лице 

   

4 Музичко – ритмичка Невенка Дончева 

  Марија Манасиева 

  Елизабета Попова 

  Нада Димитрова 
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  Лидија Серафимова 

  Благородна Гаврилова 

   

5 Спортска Секција Зоран Ристов  

  Тимко Антов 

 
 
 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 
 

1 Литературна-рецитаторска Миланка Стојанова 

2 Драмска секција Даниела Ристова 

3 Новинарска Роза Цекова 

   

4 Историска секција Ново лице 

  Стојан Ѓорѓиев 

5 Млади географичари Даниел Ефремов 

  Златко Ампов 
   

6 Млади математичари Виолета Гаврилова 

  Ново лице 

  Весна Ефтимова  

7 Млади  физичари Јованка Иванова  
   

7 Еколошко-биолошка Лепа Иванова 

   

8 Хемиска секција Ново лице 
   

9 Љубители на странските јазици Билјана Стоилкова 

 (англиски, германски) Марина Спасова 

  Стојче Петровски 

  Драган Илиев 

  Сања Павлов  

  Јадранка Илиева 
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  Билјана Стаменкова 
   

10 Сообраќајно-техничка Јорданчо Јованов 
   

11 Ликовна секција Катица Алексова 

   

12 Спортски секции-клубови Димитар Дамески 

  Стојанче Насков 
   

13 Музичка секција, хор, оркестар Ванчо Петков 

  Тони Велков 

   

 
Ученичките натпревари имаат значајна улога во развојот на личноста на ученикот. Преку нив се зголемува интересот на 

учениците за продлабочување на знаењата, се развива натпреварувачки дух и се презентираат постигањата на учениците и 
училиштето во наставата и другите подрачја. Училиштето ќе организира натпревари на ниво на училиште од повеќе наставни 
предмети и области. 

Ќе се обезбеди учество на натпревари од општинско, регионално и државно ниво. Училишните натпревари ќе ги подготват и 
организираат наставниците во рамките на стручните активи  во соработка со стручната служба, директорот и родителите. Оваа учебна 
година ќе продолжи училиштето да ги мотивира учениците и наставниците да работат и постигнуваат резултати на натпреварите што 
ќе се организираат. 
 

ПРОГРАМА ЗА ОПШТЕСТВЕНО – КОРИСНА РАБОТА 
Целта на производствената и друга општествено корисна работа е кај учениците  да развие љубов и позитивен однос кон 

работата воопшто и особено да се негува почит кон работата.  
 

11. Општествено хуманитарна работа 
Р. 
бр. 

Активности Реализатори 
Време на 
реализација 

Цели 

1. Чување на инвентарот во училиштето 
Одд. Раководители, директор, 
стручна служба  

Во текот на цела 
година 

Создавање навики за одржување 
на општествениот имот 

2. 
Одржување и  уредување на училиштето и 
училишниот двор 

Ученици – наставници 
Во текот на цела 
година 

Развивање на 

организаторски способности и 

успешно уредување 

3. Украсување на ходници и училници по Ученици, наставници, IХ, XII, V Создавање на позитивни навики 
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повод разни прослави директор, стручна служба за естетски уредени простории 

4. 
Одржување на хигиената во училиштето и 
дворот 

Ученици, наставници, 
директор, стручна служба 

Во текот на цела 
година 

развивање на работни навики 
придонес за здрава и чиста 
средина  

5. 
Собирна акција на: облека, обувки и 
училишни ранци 

Ученици, одд.раководители, 
ДО, родители, социјален 
работник 

IX 

Развивање на хумани односи, 
љубов и почит кон учениците 

6. 
Собирна акција на книги за збогатување на 
книжниот фонд во училишната библиотека 

Ученици, одд.раководители, 
родители, социјален работник 

IX 
Развивање на хуманост, 
одговорност и помош на ученици 

6. Уредување на спортски терени Ученици, одд. Раководители X, III, V 
Стекнување знаења за заштита и 
одржување на спортските терени 

7. 
Одржување и уредување на спомен биста 
на патронот на училиштето 

Ученици со наставници 
Во текот на цела 
година 

Стекнување позитивен однос и 
почит кон спомениците  

     

8. 
Уредување на училишниот двор со 
засадување на дрвца и цвеќе 

Ученици, одд. Раководители, 
др. вработени 

III, IV, V 
Да се развие љубов кон 
природата и придодните убавини 

9. 
Оцртување на  училишен двор за  игри на 
ученици 

Ученици, наставници, 
директор, стручна служба 

 
Правилно користење на 
слободното време во училиштето 

9. 
Собирни акции на  стара хартија,  пластика, 
учебници и книги 

Ученици, одд. Раководители, 
Еко одбор 

 X, III 
Кај учениците да се развие 
чувство на одговорност, 
истрајност во работата 

11. 
Одгледување  и грижа за цвекињата и 
дрвцата 

Ученици, наставници 
Континуирано по 
потреба 

Стекнување на знаења за 
одгледување и заштита на 
насадите 

 

12. Поддршка на ученици 
 
Постигнување на учениците 
Постигнувањата на учениците постојано се следат, и соодветно наградуваат. Се организираат натпревари на училишно ниво и 
редовно се учествува на општински, регионални и државни натпревари. Се следат и постигнувањата на учениците во воншколските 
активности. Тимот за поддршка на надарените ученици,  ќе организира математички квиз, по кој идејата е да го следат и од другите 
предмети. Пофалбите и наградите се регулирани во правилникот за пофалби и награди на учениците, по  правилникот  за утврдување 
на првенец на генерација, реално се проценува кој да биде ученик  на генерацијата.  
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Превентивни програми 

(насилство, болести на зависност, асоцијално однесување, соработка со установи за безбедност и социјална грижа) 

Работилници  за разрешување на конфликти  - развивање толеранција и меѓусебно почитување; 

Работилници за адолесценти за личен раст и развој; 

Меѓуетнички работилници; 

Предавање за штетни последици од пушење, алкохол и психотропни супстанци (прилог програма); 

Присуство на часови на ОЖВ (при соодветни теми ) од страна на стручната служба кај одделенски наставници; 

Советување на ученици и родители ;  

ПРОГРАМА НА ТИМОТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВО ВО УЧИЛИШТЕТО 
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Цели 

 
Активности 

1.Вклучени 

субјекти 

      2. Инструменти,    

         техники     

Временска 

рамка 

 
Очекувани ефекти 

Откривање на ученици, 

наставници, родители со 

насилно однесување 

Разговор и Анкета  Состаноци, 
Работилници, Советувања  

1.Родители наставници 
стручна служба ученици 

  2.Прашалник 

септември и 
октомври  

Навремено откривање 

на лица со насилно 

однесување  во 

училиштето. 

Намалување на 
ненасилното однесување во 
училиштето 

Изготвување на програма за 
ненасилно однесување 

Тим за превенција 

и спречување на 

насилството  

 септември Подобрена ситуација со насилно 
однесување во училиштето 

Подигање на свеста за 
ненасилно однесување во 
училиштето 

Работилници Стручна служба Во текот на 
годината 

Поголема свест за 

ненасилно однесување 

Вклученот на поголем број  
вработени во тимот 

Проширување на тим за превенција 
и справување со насилно 
однесување 

Директор Стручна служба, 
наставници, ученици. 
 

 септември Проширен тим и обучени 

поголем број на вработени 

за справување со насиство 

 

ннасилство 
Примена на соодветни 
мерки 

Примена на мерки од програма за 
унапредување на воспитна 
компонента 

Тим за превенција од  
насилно однесување 
наставници 

Во текот на 
годината 

Приберени податоци 
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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; 

Примена на Протокол  Примена на Протокол за 
преревенција и справување со 
насилно однесување 

Тим за превенција од 
насилно однесување 
наставници 

Во текот на 
годината 

процедури за 

идентификација, третман и 

препраќање во други 

институции во случаи на 

насилство 

Систем за награди и 
пофалби 

Изготвување критериуми за награди 
и пофалби за ученици и возрасни 

Директор, тим за 
превенција од насилно 
однесување 
 

октомври Изработен критериум за 

ученици и возрасни 

Превенција и спречување на 
насилно однесување 

Промовирање на знаење и вештини 
за ненасилство, 
работилници „превенција од 
насилство“ 

Тим за превенција од 
насилно однесување, 
Стручна служба 

Во текот на 
годината  

 Подобрена воспитна компонента 

 Намалени расправии и  тепачки  

Намалени штети во училниците и 
ходниците 
Промовирани  знаење и 

вештини за ненасилство 

Булинг (врсничко насилство) реализирање работилници, 
емитување едукативниот филм со 
тематика булинг (врсничко 
насилство) 

Тим за превенција од 
насилно однесување,  
заменик командир од 
Полициска станица Виница 

ноември   Справување избегнување во 

дадена ситуација на  насилство 
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6. Континуирана соработка со наставниците  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; 
8. Одбележување на светскиот ден за борба против пушењето. 

 

 

 

Цели 

 

Активности 

 

Реализатори 

 

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,  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 и алкохол и 
психотропни супстанци;  
-Едукативни работилници со учениците за 
запознавање со штетните последици од 
употребата на цигари и алкохол  
- Едукативни работилници со  учениците за 
штетните последици од употребата на 
психотропни супстанци 

  Стручна служба, 
директор, 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, 

  Едукативни работилници за запознавање на 

учениците и наставниците со видовите дроги, 

  Стручна служба, 
директор, МВР – 
Полициска станица 

  декември 
  Учениците и 
наставниците се 
запознаени со 
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нивните дејства и 
штетните последици 
од нивната употреба 

нивни дејства, како и штетните последици од 
нивна употреба 

видовите дроги, нивни 
дејства, како и штетни 
последици од нивна 
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  

  Стручна служба, 
директор, одделенски 
и предметни 
наставници 

  март 

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

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 
МВР – Полициска 
станица (Помошник 
командир  за јавен 
ред и мир при 
полициската станица 
во Виница) 

  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 
учебна година 

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

Одбележување на 
светскиот ден за 

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

  Стручна служба, 
директор, одделенски 

  мај 
  Со изложба на 
готовите цртежи на 
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борба против 
пушењето (31 Мај) 

готовите цртежи 
 

наставници, 
наставници по 
ликовно образование 

тема „Борба против 
пушењето“, учениците 
го одбележуваат 
Светскиот ден за борба 
против пушењето 

 
 

Безбедност во училиштето 
Изготвување на ефикасен план за едукација и заштита на учениците во случај на елементарни незгоди. Обука на учениците и 

вработените за ефикасна постапка во време на елементарна незгода. 

Избегнување и намалување на бројот на жртвите со навремено и организирано укажување на прва медицинска помош и евакуација 

на повредените. 
 
 
 

 
 
 
 

Програма за безбедност во училиштето 
 

Планирана активност 
 
Цели 

 
Реализатор 

Време на 
реализација 

Методи и 
постапки за 
реализација 

 
Очекувани ефекти 

Донесување и усвојување 

на програма за 
активностите на тимот за 

планирање 

 
Доделување на 
задолженија на 
членовите на тимот 
 
 
 

 

 
Тим за 

планирање 

 
 

Септември  

 
Разговор и 

дискусија 

 
Успешна 
реализација на 
програмата и 
размена на 
искуства 



 

57 

 

Предавање за безбедно 
доаѓање на првачињата од 
домот до училиштето  и 
назад – од страна на 
помошник комадир за јавен 
ред и мир при полициската 
станица во Виница 

Безбедно доаѓање 
на училиште на 
првачињата 

РСБСП  Републички 
сојуз за безбедност  

Септември 

 Предавање, 
демострација, 
разговори и 
дискусии 

 
 
Учениците се 
запознаени со 
безбедноста во 
сообраќајот и ги 
применуваат 
правилата  

 
Тестирање на знак ѕвоно 

потсетување на учениците 

Оспособување на 

учениците за 

препознавање на 
знаците за опасност 

 
Тим за 

планирање 

 
 

Октомври  

 
 
Демонстрација 

 
Препознавање на 
знак и брза реакција 

во случај на 
елементарни на 
непоогоди 

Вежбовна активност на 
тимот за прва медицинска 
помош-предметна настава 

Оспособување на 
тимот за снаоѓање во 
вонредна ситуација 

Тим за планирање 
и за прва  

Медицинска 
помош  

 
Декември  

 
Демонстрација 

Правилна и брза 
реакција на тимот за 
прва помош во 
случај на 
елементарна 
незгода  

 
Вежбовна активност на 

тимот за прва медицинска 
помош-одделенска 

настава 

 
 
Оспособување на 
тимот за снаоѓање во 
вонредна ситуација 

Тим за планирање 
и тим за прва 
медицинска 

помош и 
ученици 

 
 
 
 

Февруари  

 
 
 
 
Демонстрација 

 
Правилна и брза 
реакција на тимот за 
прва помош во 
случај на 
елементарна 
незгода 

 
 

Вежбовна активност на 
тимот за прва медицинска 

помош-одделенска 
настава 

 
 
 
Оспосовување на 
тимот за снаоѓање во 
вонредна ситуација 

Тим за планирање 
и тим за прва 

медицинска помош 
и ученици 

 
 
 
 

Февруари  

 
 
 
 
Демонстрација 

 
Правилна и брза 
реакција на тимот за 
прва помош во 
случај на 

елементарна 
незгода 
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Вежбовна активност и 
евакуација-предметна 

настава 

Оспособување на 
тимот за навремено 
напуштање на 

училишната зграда 

Тим за планирање, 
вработени и 

ученици 

 
 

Март  

 
Демонстрација, 
Практична вежба 

 
Навремено 
напуштање на 

училишната 
зграда  

Вежбовна активност и 
евакуација-одделенска 

настава 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Оспособување на 
тимот за навремено 

напуштање на 
училишната зграда 

Тим за планирање, 
вработени и 

ученици 

 
 

Април 

 
Демонстрација, 
Практична вежба 

 
Навремено 
напуштање на 
училишната 

зграда 

Работилница – безбедност 
на интернет, превенција од 

развивање зависност на 
интернет 

Предавање на 
учениците  

Наставник по 

информатика, 

помошник комадир за 

јавен ред и мир при 

полициската станица 

во Виница 

февруари предавање 

Учениците се 

информирани во 

врска со кориење на 

интернет 

 
 

Евалуација на 
спроведените активности 

Согледување на 

позитивностите и 
негативностите 

 
Тим за планирање и 

вработени 

 
 
 

Мај  

 
 
 
Разговор 

 
Согледување на 
недостатоци и нивно 
елиминирање во 
идни активности 

 
Позитивна социо- емоционална клима 

Во училиштето е формиран е тим за справување со ученици кои покажуваат емоционални проблеми. Во тимот се вклучени 
психолог, педагог, социјален работник и наставници. 
За позитивна социо – емоционална клима во одделението е задолжен одд. наставник / одд. раководител, часовите од ОЖВ и по 
потреба, интервенирање од страна на тимот за справување со ученици кои покажуваат емоционални проблеми, психологот преку 
советувања: индивидуални, групни или преку одржување работилници. По потреба се вклучуваат сите стручни соработници, во 
зависност од потребите на ученикот или неговото семејство.  
 
Програма за поддршка на учениците со емоционални проблеми. 
 

Цели Активности 

Вклучени 

субјекти 

Временска 

рамка 
Очекувани ефекти 
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Подготовка на план за 

работа со ученици со 

емоционални 

потешкотии 

 Формирање на нов тим за поддршка 
на наставници за справување со 
ученици со емоционал. проблеми 

Наставници 
Психолог 
Социјален 
работник 

 
 

Август - Успешна реализација на 

планираните активности 

Да се идентификуваат 

нови ученици со 

емоционални 

потешкотии од 

различна природа 

- Разговори со одделенски 
наставници/ одд. раководители 

 
- Давање евидентни листи за 
идентификација на ученици со 
емоционални проблеми 

Наставници 

Тим за подршка 
 

Психолог  

Септември - Евидентирани ученици со 

емоционални потешкотии 
 
 

Самоспознавање на  
учениците со 
сопствените емоции и 
проблеми 

Работилници со група ученици во 
зависност од потребата, вклученост и 
на наставници 

Наставници  

Психолог 

 

Октомври/ 
Ноември 
(по потреба 
во текот на 
годината) 
 

- Вклученост на наставниците  за 
справување со ученици со емоционални 
проблеми, особено раководителите на 
паралелките 
 

Да се одреди 

проблемот кај конкретен  

ученик 

-Задавање прашалници за 

поедини ученици 
 
- Одредување институции 

доколку е потребно да се вклучат 

за соработка при одреден 

проблем 

Наставници 
 
Психолог 
Соц. работник 

 
Стручни лица од 

други 

институции 

(по потреба) 

Во текот 

на 

годината 

- Откриени се проблемите кај 

учениците 
 
- Остварена е соработка со сите 

вклучени субјекти 
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Следење на 

индивидуалните 

постигања и 

однесувањето на 

учениците со 

емоционални 

потешкотии, преку 

изработка на досие 

 
 
- Советодавни разговори со 
учениците 
-Водење досие за ученикот 

Тим за подршка 
при справување 
со ученици со 
емоционални 
проблеми 

Психолог 

Во текот на 

годината 

- Документирана е работата, водено 

е досие 
 
- Реализирани се разговори со 

учениците 

Континуирана подршка 

од страна на 

наставниците и 

соучениците  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 учениучениците со 

емоционални 

потешкотии 

- Консултативни разговори на 
наставниците со учениците со 
емоционални потешкотии 
-Работилници за личен раст и развој 
- Работилници со адолесцентки 
  (превентивно) 

Тим за 
справување со 
ученици со 
емоционални 
проблеми 

Во текот 

на 

годината 

- Вклучување во животот на 

паралелката, училиштето и 

локалната заедница 

-Освестувања за свои емоции 

-Освестување на свои потреби и мотиви 

   -Работилници со ученици со 
емоционални потешкотии 
-Советодавен  разговор 

разговори со соучениците 

 

 

 Психолог   - Освестување за туѓи емоции 
 
- Подобрувања на успехот 
- Подобрување на комуникацијата со 

соучениците 

Подобрување на 

социјалниот и 

емоционалниот живот 

на учениците со 

емоционални 

потешкотии 

-Советодавни разговори со 

родители на родителски и 

индивидуални средби 
 
- Советодавни разговори со 
учениците  

 
- Соработка со стручни лица 

од одредени институции 

Одделенски 

наставници 
 
Одделенски 

раководител

и Психолог 
 
Стручни 

соработници 
 
Родители 

Февруари 

– Мај 

-Подобрен е социјалниот и 

емоционален живот на учениците 
 
- Развивање на самодовербата кај 

учениците 
 
- Подобрена е комуникацијата на 

учениците со родителите и со 

наставниците 
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Евалуација на 

постигнатиот соодветен 

успех кај учениците со 

емоционални 

потешкотии 

 
- Утврдување на резултатите од 

програмата и работата со 

учениците 
 
 

Тим за 

подршка при 

справување 

со ученици 

со емоц. 

проблеми 
 
Родители 

Јуни - Изведени се планираните 

активности 
 
 

 

13. Грижа за здравјето 
 
Хигиена во училиштето 

Заштитата и унапредувањето на хигиената во училиштето е обврска и грижа на сите во училиштето, сите кои учат и работат во него. 
Во училиштето треба да се обезбеди беспрекорна хигиена на училишните простории: 
- Редовно метење и бришење во кабинетите, 
- Редовно бришење по  ходниците, 
- За време на часовите додека учениците се во кабинетите на настава, редовно да се мијат санитарните јазли,  
- За време на одморите редовно проветрување на училниците, 
- Редовно чистење на училишниот двор. 
 
Систематски прегледи 

Децата од училишна возраст се посебнa популационa групa коja се карактеризира со интензивни физички, психолошки и 

социјални промени, што ги прави исклучително ранливи на одредени влијанија во околината. 
Поради тоа, со систематските прегледи во I,III и VII одделение ќе имаме рана детекција на здравствените како и на психо-социјалните 
ризици  кои ќе претставуваат  приоритет во грижата за учeниците. 
 
Вакцинирање 

Учениците со редовни вакцини и ревакцинации ќе се заштитат од многу заболувања т.е. ќе им се подобри имунитетот, нема да 
стравуваме од заразни заболувања а учениците ќе бидат редовни во наставата што е еден од најважните услови за успехот на 
учениците. Вакцинирањето ќе се спроведува според календарот за вакцинирање на учениците во соработка со Здравствен дом 
Виница.   

Распоред за вакцинирање со поливалентни вакцини на учениците од I до IX одделение во учебната 2018/19 година  
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Реден 
број 

Возраст на учениците Вакцини Појаснување 

1.   Шест години (I одделение) МРП Мали сипаници; 
Рубеола; 
Заушки 

2.  Седум години  Д-Т-адултна ПОЛИО Тетанус 

3.  Дванаесет години (девојчиња) ХПВ Рак на грло на матка 

4.  Четиринаесет години Д-Т-адултна ПОЛИО Тетанус 

 
 
Едукација за здрав живот и здрава исхрана 

Училиштето има огромна улога во создавање на здрави навики во исхраната. За учениците од големо значење е храната што 
ја консумираат за нивниот правилен раст и развој за кое нешто се посветува големо внимание.  Здравите навики на исхрана ќе се 
поттикнуваат во училиштето и во домот со што  ќе бидат вклучени родителите во активностите на училиштето. 

 
Целта на програмата е да ги оспособува учениците да превземат активности за поздрав живот во училиштето, во домот и 

непосредната животна средина како и да се оспособуваат учениците да ја превземат контролата и одговорноста за сопственото 
здравје и здрав живот. 

Училиштето води грижа за здравјето на учениците на три нивоа:   
 физичко здравје кое опфаќа лична хигиена, храна и исхрана, заразни болести, сексуално преносливи болести, безбедност и 

прва помош, физичка активност; 
 ментално здравје го опфаќа самопочитувањето, свесност за своите и туѓите емоции, почитувањето на различностите, 

развивање толеранција и добар контакт со себе и околината, развој на самодовербата, раст и развој на личноста;  
 социјалното здравје ја опфаќа грижата за животната средина, одговорност и комуникација, создавање добри социјални врски, 

соработка во група, развивање тимски дух и конструктивно однесување во околината. 
  Активностите посветени на грижата за здравјето на учениците ќе се реализираат во текот на учебната година во наставата по 
предметот физичко и здравствено образование како и другите предмети, на часот на одделенскиот раководител од програмата за 
ОЖВ, во рамките на слободните ученички активности и други форми. Предавања и разговори на часот на одделенската заедница, со 
стручната служба, одделенските раководители и со надворешни стручни лица во врска со превентивата од болестите на зависност и 
други содржини со кои се изградува свеста кај учениците за заштита на здравјето и воспитание и образование за здрав начин на 
живеење.  
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Планирани активности Цели реализатор Време на 
реализација 

Очекувани цели 

Организирање топол оброк 
за учениците во 
училишната кујна  
(одделенска и предметна  
настава) 

Да се обезбеди  
квалитетна храна за  
учениците од  
одделенска и предметна  
настав 

Училиштето и  
одговорните 
наставници 
 

септември Квалитетна и здрава  
храна за учениците во  
училиштето 

 

Осигурување на  
учениците од  
одделенска и предметна  
настава 

Да се обештетат  
учениците при  
евентуална повреда 

 

Одделенски 
раководители, 
родители, 

септември Надомест при  
евентуални повреди 

 

Редовни лекарски  
систематски прегледи и  
имунизацијата на  
учениците,вработените во  
соработка со  
Здравствен  
Дом - Виница 

Да се обезбеди заштита  
од болести и навремено  
откривање на  
евентуални болести кај  
учениците и  
вработените 

Училиштето и  
одговорните 
наставници 
и установи 
 

Во текот на 
годината 

Обезбедена здравствена  
заштита и навремено  
откриени болести кај  
учениците и  
вработените како и  
спречено ширење на  
болести 

 

Вакцинации и 
ревакцинации 
 

Редовно вакцинирање 
на учениците 

Стручна служба 
Одделенски 
раководители и  
ДНЗ Виница 

 Вакцинирани ученици 

Превенција од заразни 
заболување : жолтица,  
сипаница и др. 

Запознавање 
на учениците 
со најчестите 
заразни заболувања 
и начини на 
превенција 

Стручна служба 
Одделенски 
раководители 

октомври Учениците да добијат  
информација како да се  
заштитат од заразни 
заболувања 

Предавање за 
штетните 
последици од 
пушењето, 
алкохолот и психотропни 

Осознавање за 
штетените 
последици од 
пушење,алкохолот 
и дрогата 

Наставници 
Стручна служба 

Ноември - април  Подигање на свеста кај 
учениците за штетените 
последици 
од пушење, 
алкохол 
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суптанции  и дрога 

Одржување на хигиената 
во училниците, училишната 
кујна, дворот и редовна 
дезинфекција на 
санитариите 

Стекнување навика за 
одржување на хигиената 
во училиштето 

хигиеничари Во тек на цела 
година 

Да имаме чисти простории 
за учење и работа 

Предавање за здравствена 
превенција и заштита 

Продлабочување на 
знаењето за здравствена 
превенција 

Стручна служба Ноември, 
декември 

Проширени знаења 

Грижа за учениците со  
здравствени проблеми-  
 

Грижа за учениците со  
здравствени проблеми 
на забите 

Наставници, 
родител -
стоматолог 

декември Учениците да добијат  
информација како да се  
заштитат од 
заболувања на забите 

Одржување редовни 
работилници за  личен 
раст и развој, грижа и 
зачувување на менталното 
здравје на учениците 

Грижа и зачувување на 
менталното здравје на 
учениците 

психолог Во тек на  цела 
година 

Зголемена свесност за 
своите и туѓите потреби, 
емоции, развивање на 
самодоверба и самопочит 

Превенција од 
деформитети на 
телото 
 

Запознавање на 
родителите со 
начините за 
заштита од 
деформитети на 
телото 

Наставници од  I 
одделение и ЈЗУ 
„Здравствен дом -
Виница 

октомври Зголемена свесност за 
заштита на  ученици од 
деформитети на телото 

 
14. Училишна клима и односи во училиштето 

 
Компетентните стручни соработници поседуваат знаења и разбирања за системот на образование и за училишниот систем, 

имаат широко познавање на физичкиот, социјалниот, емоционалниот и когнитивниот развој на децата и ги следат најновите 
истражувања и достигнувања во својата област. 

Во нашето училиште се негува и гради на позитивна клима и создадавање на сигурна, безбедна, стимулативна и ефективна 
средина за учење и развој на учениците и нивно демократско учество во работата и животот во училиштето. Се почитуваат и 
применуваат принципите на недискриминација, еднаквост и правичност кон сите ученици. Се стремиме кон развој и примена на 
инклузивна политика во работната средина, како и негување на мултикултурализмот како основа за меѓусебно почитување. 
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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 на 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 секој од гореспоменатите субјекти.  
Во насока на континуирано унапредување на училишната клима и дисциплината, изработен е план:  
 
 
 
 
 
План за подобрување на училишната дисциплина 

Активност Цел Носител на активноста Време на реализација 

Создавање на листа на дежурни 
ученици во училиштето 

Контролирање на движењето на 
надворешни лица-посетители на 
училиштето 

Ученици од 8  и 9-то 
одделение 

Во текот на цела учебна 
година 

Создавање на листа на дежурни 
ученици по одделенија 

Контролирање на однесувањето на 
учениците за време на одморите 

Ученици од 2-ро до 8-мо 
одделение 

Во текот на цела учебна 
година 

Создавање на листа на дежурни 
наставници во двете смени 

Контролирање на однесувањето на 
учениците за време на одморите 

Наставници од одделенска 
и предметна настава 

Во текот на цела учебна 
година 

 
Исто така изработен е распоред на дежурни наставници, заради воспоставување на поголема контрола во училиштето (во 

училниците, ходниците, училишен двор, санитарните јазли и сл.). 
Тековно во рамките на секоја работна недела се изработува и распоред на дежурни ученици во училиштето кои го контролираат 
влегувањето на сите надворешни 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 и преку постоечкиот систем за видео надзор. 

 
Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 

 

Сите вработени во училиштето се задолжени да допринесуваат за уредување на училиштето, се со цел негова подобра 
функционалност и удобност. Наставниците допринесуваат за естетското и функционалното уредување на училиштето со свои 
изработки, проекти и секако со континуирано потикнување на учениците за подобри идеи во уредувањето на училиштето. Во 
училиштето се организираат разновидни настани чија реализација бара соодветно уредување, (велигден, нова година, почетокот на 
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првачињата, патрониот празник на училиштето и изборот за најдобра уредена училница). Изгледот на училиштето е важен сегмент во 
прилагодувањето на учениците и нивно максимално ангажирање во воспитно-образовниот процес. За уредување на училишниот двор, 
задолжени се домакинот во училиштето заедно со хигиеничарите. Исто така во училиштето егзистира и Еко –тим кој со помош од 
наставниците и учениците честопати се ангажираат во врска  

 
Етички кодекси 

 
Во нашето училиште ги имаме усвоено следниве  кодекси: 

 Кодекс за однесување на учениците 
 Кодекс за однесување на наставниците 
 Куќен ред 

Истите, се дадени во прилог на годишната програма. 
 

ПРОГРАМА ЗА АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕВО ОУ„СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ“ 
 

 
Програмата за едукација на учениците во училиштето се изготвува како чекор кон градење на активно граѓанство меѓу 

младите луѓе и системско менување на сегашната култура на прифаќање на мито и корупцијата. Да се даде допринос за 

остварување на  идеалот за општество во кое при исполнувањето на обврските и почитувањето на законите нема да бидат важни 

полот,верата,нацијата,професијата,возраста и други видови на разлики кои може да се појават, односно општество во кое сите ќе 

бидат еднакви граѓани. 

Борбата против корупцијата е  едно од подрачјата кое е недоволно развиено; учениците не се доволно информирани или 

нивните знаења се нецелосни. Исто така, малку знаaт и за заштитата од корупцијата. Овој податок е присутен скоро на сите нивоа 

на нејзината вклученост во општеството, и  од страна на оние коишто ја нудат и од страна на оние коишто ја примаат. Вотекот на 

својот живот, учениците и родителите, најчесто несвесно ја применуваат корупцијата принајобичните секојдневни активности, како 

дел од традиционалното однесување, неразмислувајќи за истата како појава, ауште помалку за борбата против неа. 

Сметаме дека  со едукацијата  учениците ќе бидат  запознаени со антикорупцијата како појава, со облиците во кои може да се 

појави корупцијата и со борбата против неа. 
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Со активностите треба да се воспостави вредносен систем, кој ќе ја измени сегашната култура на прифаќање на корупцијата 

и ќе гипромовира придобивките од доброто владеење и однесување. Заменувајќи ги лошите навики и пораки со добри, и 

истакнувајќи ги позитивните примери, ученикот опфатен во проектот ќе може да ја препознае корупцијата и да се заштити од оваа 

негативна општествена појава. 

 

 
Планирана активност 

 
Цели 

 
Реализатор 
Вклучени 
субјекти 

Време на 
реализација 

Методи и 
постапки за 
реализација 

 
Очекувани ефекти 

Формирање тим за 
антикорупциска едукација 

Изготвување Програма 
заантикорупциска  
Едукација на 
учениците 
и спроведување на 
активности од истата 

Стручна служба 
наставник по 
граѓанско обра-
зование 

септември  Изготвена Програма 
за антикорупциска 
едукација на 
учениците 
 

Изготвувањ Програма 
заантикорупциска 
едукацијанаучениците 

Успешна едукација на 
учениците за 
антикорупција 

Стручна служба 
наставник по 
граѓанско обра-
зование 

септември Состанок на тим 
материјали  

Изготвена Програма 
за антикорупциска 
едукација на 
учениците 
 Антикорупциските 

предавања  на  часовите  кои   
се  организирани на 
воннаставните активности 

запознавање на 
учениците со 
поимите, можностите 
за заштита и 
превентивно делува-
ње кон корупциските 
активности 

наставник по 
граѓанско 
обра-зование 
Ученици од 
VIII и IX одд 

Во текот на 
годината 

Предавања од 
наставник 

Учениците се 
стекнати со знења и 
поими за корупција 
и нејзино 
препознавање, и го 
сфатќат  штетното 
влијание на 
корупцијата во 
општеството 
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Активна борба против 
корупцијата 

Да се запознаат што 
значи„одолевање на 
социјален притисок“; 
да знаат за облиците 
во кои може да се 
појави корупцијата и 
начинот на 
спречување и 
заштита 
од истата; 
 

 

настав-ник по 
граѓан-ско, 
Ученици од 
VIII и IX одд. 

Во текот на 
второ 
полугодие 

Работилница 
Говорна 

активност; 
дискусија; 
кусо предавање 

Можат да „одолеат 
на социјален 
притисок“; 
Ги препознаваат 
облиците во кои 
може да се појави 
корупцијата и 
начинот на 
спречување и 
заштита од истата; 
 

Организирање литературен 
и ликовен конкурс на тема 
антикорупција 

Примена на стекнати  
знаења на учениците 
за копрупција 

Ученици од 
VIII и IX одд. 

април Конкурсна 
комисија 
(наставници по 
македонски и 
ликовно) 

Проширени знаења 
на учениците за 
копрупција 

Презентација на тема 
антикорупција 

Запознавање на 
учениците со поимот 
антикорупција и 
нејзиното влијание 
на општеството 

Педагог, 
наставник по 
граѓанско, 
Ученици од 
VIII и IX одд. 

мај Презентација, 
разговор 

Запознаени 
ученици за 
копрупција и 
нејзиното негативно 
влијани во 
општеството 

Покана и учество на 
личности поврзани со 
борбата против корупцијата. 

Проширување на 
знаењата за заштита 
и превентивно 
делување кон 
корупциските 
активности 

наставник по 
граѓанско, 
лице за спре- 
чување коруп-
ција, Ученици 
од VIII и IX 
одд. 

Април , мај Организирање 
предавања 

Учениците се 
стекнати со знења 
за корупција и 
нејзино 
препознавање и 
борбата против 
корупција. 
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Анкетенпрашалник 
запрепознавање 
накорупцијата и судирот на 
интереси 

Дасе 

утврдатзнаењатана 

учениците; Да се 

откријат ставовите на 

учениците за 

корупцијата и 

судирот на интереси 

наставник по 
граѓанско 
обра-зование 
Ученици од 
VIII и IX одд 

Мај, јуни Прашалник за 
учениците и 
активности за 
повторување 

Стекнати сознанија 
за ставовите на 
учениците 
Утврдување на 
знаењата за 
корупцијата и 
антикорупцијата 

 
 
 

Мулти- културализам 
Во училиштето наставата се одвивана македонски јазик и најмногубројни се Македонците но  имаме и ученици  Роми, Турци, Власи и 
Македонски Муслимани.  Но тоа не не спречува да соработуваме со други училишта со различни националности, како би разменувале 
позитивни практики и би биле промотори на редот, мирот, сожителството, културното наследство традицијата затоа што сме свесни 
дека се во нашата средина во кој живееме и работиме. Ние сме потполно свесни дека треба да научиме да бидеме сите едно-
сплотени, обединети и така треба да ги учиме нашите  ученици и идни генерации. 
За таа цел училиштето е вклучено во трета фаза  на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО), 
Идејата е размена на култури, традиции, заедничко промовирање на културното наследство, промена на иконографија во училиштето, 
милтикултурализам и соживот во мултиетничко општество со МИО активности меѓу двете партнер училишта преку взаемни посети на 
културни и образовни манифестации, празници и фестивали. Односно сакаме да бидеме промотери на еднаквоста, мирот, соживотот 
и толеранцијата, размена на културните и верските, како и образовните  вредности. Наставниците во своите програми имат вметнато 
МИО активности – долгорочни и краткорочни од од сопствените планови со активности за меѓуетничка интеграција. 

 

 

ТАБЕЛА ЗА ПЛАН ЗА РАБОТА НА СИТ ТИМОТ 

Активности за 
промена во 
училиштето 

очекуван резултат/продукт  (пред)услови одговорни од 
СИТ-от 

термин 
(од/до) 

формирање 
партнерство со 
училиште со 

 избрано партнер училиште/а според 
бараните критериуми 

 формирање листа на потенцијални партнер 
училишта со основни податоци за нив 

СИТ-тим 
Коррдинатор 
Н.С 

30.10 
 
20-30.11 
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друг наставен 
јазик  (за 
еднојазичните 
училишта 
задолжително)  

 организирана најмалку една заедничка 
работна (договорна) средба со СИТ-от од 
партнер училиштето/ата  

 подготвен план за соработка и 
комуникација меѓу партнерските училишта 

 контактирање со потенцијалните партнер 
училишта 

 обезбедена согласност од страна на 
наставниците, родителите и Училишниот одбор 
за активно вклучување во партнерство со 
предложеното училиште 

С.Р  
20-30.10 

Воведување 
МИО активности 
во Годишната 
програма 
 
 
 
 

 усвоена Годишна програма (или анекс на 
ГП) со МИО заложбите на училиштето 
вклучени во мисијата и визијата  

 усвоената Годишна програма (или анексот 
на ГП) посочува на конкретните МИО 
активности што се очекува да се 
реализираат во училиштето и јасно ги 
дефинира нивните цели 

 констатирана состојбата во училиштето во 
поглед на постоечките активности за 
меѓуетничка интеграција 

 подготвена листа на потенцијални самостојни 
активности на училиштето  

 подготвена листа на потренцијални заеднички 
активности со партнер училиштето/ата 

 одржана работна средба за планирање со СИТ-
от од партнерското училиште/а 

 
 
СИТ-тим 
Коррдинатор 
Директор 
Наставници 
УО 
С.Р 

20-30.08 
 
 
20-30.09 
 
 
1-10.10 

планирање на 
конкретните 
активности 

 подготвени посебни планови за секоја 
предвидена конкретна активност (секој тим 
реализатори го има приложено до СИТ-от 
својот план)  
 

 усвоен анексот на Годишната програма 

 формирани тимови реализатори за планираните 
активности 

 одржани работни средби за планирање со 
тимовите реализатори од партнер 
училиштето/ата 

СИТ-тим 
Директор 
Наставници 
УО 
С.Р 

10-20.09 
1-10.10 

реализација на 
планираните 
активности  
 

 сите планирани конкретни активности се 
спроведуваат во училиштето според тоа 
како е однапред предвидено  

 обезбедена е евиденција и докази за 
спроведените заеднички активности  

 наставниците водат портфолио во кое собираат 
успешни практики и прават рефлексија и 
анализа од спроведените активности 

 
 

СИТ-тим 
Директор 
Наставници 
УО 
С.Р 

10-
20.01.20
18 



 

71 

 

следење на 
реализацијата 
на активностите  

 месечни извештаи од реализацијата на 
планираните активности подготвени од 
страна на тимовите реализатори и 
доставени до СИТ-от 

 заеднички информатор (на месечно ниво) 
со партнер училиштето/ата за 
реализацијата на заедничките активности 
подготвени од СИТ-овите 

 континуирано истакнување информации на 
табла во наставничка канцеларија за 
реализацијата на активностите  

 подготовени инструменти за мониторинг на 
реализацијата на активностите (секое подрачје 
на активност има свој инструмент за мониторинг 
со  клучни точки за следење) 

 континуирани средби на тимовите на кои се 
дискутира за реализацијата на активностите  

 редовна комуникација со СИТ-от од партнер 
училиштето/ата (најмалку на месечна база) 

СИТ-тим 
Коррдинатор 
Директор 
Наставници 
 

10.2017 
До 
07.2018 

самоевалуација 
на училиштето 
 
 
 

 извештај од резултатите добиени со 
примена на прашалникот за 
самоевалуација на наставниците, ученици 
и родители  

 извештај за тоа како реализацијата на 
МИО активностите придонела за 
подобрување на состојбата 

 пополнет прашалникот за самоевалуација од 
страна на наставниците, ученици и родители 

 учество на наставникот по информатика во 
обработката на одговорите дадени на 
прашалникот  

СИТ-тим 
Коррдинатор 
Директор 
Наставници 

април-
2017 
јуни-
2017 

промоција на 
реализираните 
активности  

 најмалку еден промотивен настан на 
училишно ниво за презентација на 
активностите пред управата, наставниците, 
учениците и родителите 

 најмалку еден промотивен настан на ниво 
на општина за презентација на 
активностите пред општината и клучните 
образовни институции 

 континуирано ажурирање на информации 
на порталот за МИО на училишната веб 
страница 

 подготвен промотивен материјал (постери, 
брошури и/или други материјали) што го 
прикажуваат процесот и продуктот од 
реализираните активности 

 поканети гости на настанот 

 отворен МИО портал на веб страницата на 
училиштето 

СИТ-тим 
Директор 
Наставници 
УО 
С.Р 

Во текот 
на 
годината 

 
 
 
Односи меѓу сите структури 

Структури кој се вклучени во работата на училиштето се: училишниот совет, советот на родителите, детската организација и 
наставничкиот совет. Вклучени се во работењето на училиштето со заедничко надополнување со цел -  подобрување на 
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комуникацијата и соработката помеѓу наставник-ученик-родител со тоа што ќе доведе до подобрување на училишната клима и  
развојот на училиштето. Притоа училиштето организира и воннаставни дружења (екскурзии и обуки). 
 

15. Професионален развој на образовниот кадар 
Професионалниот и кариерниот развој на образовниот кадар во воспитно-образовната практика претставува интегрален дел на 

нивната работа. Тие, постојано ги надградуваат  знаењата за да ги применат во својата работа. Стручните соработници активно 
работат на сопственото усовршвање, ги знаат правата, одговорностите и етичкиот кодекс на професија, развиваат и применувaат 
рефлективни вештини за анализирање и подобрување на сопствената пракса, го планираат сопствениот професионален развој и 
учествуваат во различни форми на стручно усовршување во и надвор од училиштето, водат евиденција за сопствениот 
професионален развој, како и за професионалниот развој на наставниците. Педагогот и психологот имаат посебна улога во 
изготвувањето на програмата за работа на наставници приправници и во процесот на нивото менторирањe. 
Стручната служба исто така ги следи ефектите и води документација за професионалниот развој на воспитно – образовниот кадар. 
И бидејќи предуслов за квалитетно образование е компетентен наставник , од голема важност е плански, систематски  и континуиран 
развој на професионалните компетенции на наставникот. 

 
 

Детектирање на потребите и приоритетите 
Стручните соработници имаат значајна улога во поддршката на професионалниот развој на ниво на училиште, особено во 

идентификување на потребите на наставниците, планирањето и организирањето на различни форми на стручно усовршување во 
училиштето и следењето на ефектите. 
1.  

 
Активности за професионален развој 

Посетување на семинари соодветни за директорот, наставниците и стручните соработници. Училиштето и наставниците активно ќе 
учествуваат на сите семинари и едукативни работилници организирани од страна на Бирото за развој на образованието, УСАИД или 
други невладини организации и акредитирани провајдери. 
 

 
 

ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И РАКОВОДНИОТ КАДАР 
 

Содржина и активности 
Слушатели и 

учесници 
Носител на 
активности 

Ресурси 
Време на 

реализација 

Индивидуално стручно усовршување  со користење 
на стручна литература, размена на искуства, посета 

Наставници 
Стручна служба 

Наставници  
Стручна 

Стручна литература, списанија, 
соработка со други училишта 

IX-VI 
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на семинари и советувања и сл. Директор служба, БРО БРО 

Субмодули за Јазично описменување; 
Конвенционални и алтернативни модули за читање; 
Алтернативни модули за читање; Развојност на 
читањето – од почетник до ефективен читател 

Наставници 
Стручна служба 
Директор 

Наставници,  
членови на 
заедница за 
учење,       
Чекор по чекор 

Стручна литература, списанија, 
соработка со други училишта 
Чекор почекор 

X-VI 

Планирање на наставата и вреднување на 
постигањата на учениците 

наставници Педагог 
Стручна литерат. 
Лично искуство 
Посетени семинари 

X 

Снимање на часови – добра пракса, презентирање и 
анализа 

Наставници 
Директор 

Педагог, 
директор, 
наставници 

Стручна литерат. 
Посетени семинари 

Х 

Организирање и одржување нагледни часови за 
усовршување на наставата 

наставници 

Педагог,  
Психолог 
Наставници 
Директор 

Стручна литерат. 
Лично искуство 
Посетени семинари 

III-IV 

Обуки за нови наставни програми Наставници БРО  XII 

Обуки за наставниците за Современи модели на  
дисциплинирање на учениците 

1. Работа со проблем деца 
2. Модел на реституција 
3. Квалитетно училиште 

Наставници 
Директор 

Стручна служба 
Директор 

Стручна литература, списанија,  
Посетени семинари, 
Лично искуство 
 

III-IV 

Стручно усовршување на наставници почетници-
активности на ментори 

Наставници 
почетници 
ментори 

Педагог 
Директор 

Стручна литература 
Правилник за полагање стручен 
испит 

 
X-VI 

Предавање за наставниците на тема  
Даунов синдром 

наставници Дефектолог  I 

Десиминација на обука за вклучување на ПЕКС во 
наставата 

наставници Дефектолог Посетена обука II 

 

 
Во рамките на  проектот „Со читање до лидерство“ формирана е задница за учење од 13 членови која во нареден период ќе се 
проширува со нови членови. Истата има изготвено листа  за можни развојни активности со цел унапредување на јазична и 
математичка писменост во одделенска настава преку релизација на Субмодули. Во текот на оваа година се очекува надополнување, 
проширување или промена на развојните активнисти на ниво на училиште.            
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Листа на можни развојни активности 
 

Список на развојни активности  
Училишен координатор: Јордан Стојанов 
Училиште и населено место: ОУ„Славчо Стојменски“ - Виница 
 

Наслов на развојна активност  
 

Карток опис 

Разбирање на содржина на 
литературен текст 
 

прво ќе проценам колку секој од учениците чита со 
разбирање; 
- потоа ќе проучам неколку приоди соодветни на можностите и 
потребите на учениците 
- ќе користам различни техники и методи со кои ќе се подобри 
читањето со разбирање 
- на крај ќе проценам дали има подобрување при читањето со 
разбирање 
- во текот на целиот процес ќе забележувам и евидентирам 
што сум научила, што било успешно а што не, со кого сум се 
консултирала и какво влијание имале моите активности во 
учлиштето 
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Влијанието на 

математичките игри во 

поучувањето и развојот на 

математичките знаења, 

способности и вештини кај 

учениците од 2-2 одд. 

 да го поттикнам учењето на математичките знаења (со примена на разновидни математички игри 

во наставата) , нивно совладување, применна на наученото, развивање на логичкото размислување 

и разбирање на математичките операции и нивните врски,  решавање на проблеми од сите теми, 

поголема ангажираност, точност, брзина, истрајност, мотивација и  јакнење на  самодовербата, 

соработката  и развивање  на математичките способности и вештини.Да го следам учењето и 

поучувањето на учениците;Да добијам информација  за влијанието на математичките игри во 

наставата по математика и развивањето на математичките знаења; 

На кој начин изработката на 
Одделенските книги влијае 
врз 
креативноста,инвентивноста 
и самостојноста на 
учениците од V одделение? 
 

 -ќе направам проценка во колкава мера изработката на Одделенските книги со досегашната работа 
влијае врз зголемување на креативноста кај  учениците. 
- со помош на моите ученици ќе пронајдеме интересни теми на кои би работеле во изработката на 
Одделенски книги. 
- ќе користам неколку нови техники од обуката „Читаме,учиме и се забавуваме“. 
- во текот на процесот ќе ја следам работата и напредокот на моите ученици,ќе ги евидемтирам 
нивните постигнување и резултати,ќе соработувам со менторот ,стручната служба во училиштето и 
наставниците и ќе ги споделам моите сознанија . 

Решавање математички 

проблем задачи 

Развој на логичкото мислење. Помагање при развивање и зајакнување на  математички мисловни 

операции и самодоверба кај учениците 

Како можат родителите да 
помогнат при јакнење на 
јазичните компетенции и 

самодоверба кај учениците 
од одделенска настава? 

- Проверка на можностите на родителите да се вклучат во активностите во училиштето; 
- Организирање на работилници со родители за изработка на сликовница; 
- Организирање заеднички работилници на родители и ученици за изработка на сликовница; 
- Презентација на успешно изработени сликовници од родители и ученици; 
- Изложба од изработени слкиковници. 
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Како да ја зајакнам 
меѓусебната 

професионална соработка 
на наставниците и 

посредно и непосредно да 
влијаам на развивање на 

функционалното занење и 
творечко мислење кај 

учениците? 

- Прво, создавање база на материјали од прво до петто одделение; 
- Меѓусебно споделување кај наставниците; 
- Потоа ќе организирам работилница за развивање на функционалното знаење, користејќи 

некои од техниките од обуката „Читаме, учиме и се забавуваме“; 
- Заедничко правање наставни ливчиња за истата намена – импелементација кај учениците 

(вклучување на учениците во креативниот процес до развивање на функционалното знаење). 

Како да го зголеми 
интересот за читање и 
обработка на лектира кај 
учениците од VI и VII 
одделение 

- Прво ќе проценам колку од учениците читаат лектира и умеат да го прераскажат прочитаното. 
- потоа ќе проучам неколку приоди соодветни на можностите и потребите на учениците 
- ќе користам различни техники и методи со кои ќе се зголеми интересот за 
читањето и обработка на лектира. 
- Ќе изработуваме книги за анализа на лектира преку користените техники при обработка на 
лектира. 
- изработка на презентации од ученици. 
- на крај ќе проценам дали има зголемен интерес за читање и обработка на лектира 
- во текот на целиот процес ќе забележувам и евидентирам 
што сум научила, што било успешно а што не, со кого сум се консултирала и какво влијание имале 
моите активности во 
учлиштето 
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„Како преку игра и читање 
да научат да пронаоѓат 
придавки “Учениците за 
учениците од V одделение. 

прво ќе проценам колку секој од учениците  умее да ги препознае 
 именките  како вид збор; 
-потоа ќе ги  насочам  да  го  пронајдат  зборот кој стои  покрај  имеката и ќе продискутираме за 
него; 
-Им давам простор на учениците да самосотјно да воочаат каков тип на зор стои покрај именката, 
тој ја дополнува, опишува . 
-Објаснувам дека зборовите кои стојат покрај именката и ги дополнуваат, т.е. го ја опишуваат 
именкаат се викат придавки. 
-  Ке им дадм за задача во текст самостојно да го прочитат  и да се обидат да ги определат и 
запишат  придавките на посебен лист; 
 Ќе проценам дали и колку е усвоен и разбрам поимот за придавки; 
 ќе проценам дали има подобрување при читањето во себе а по потреба ќе ја променам техникат во 
читање во пар и работа во пар со цел да си помагаат еден со друг и да ги споделат своите  усвоени 
знаења; 
- во текот на целиот процес ќе забележувам и евидентирам 
што се  научиле, што било успешно а што не, кој ученик има потешкотии и во кој дел; 
-Откако воочам дека е совладано за придавки ,преминуваме на определување и класифициранње 

на нивните видови. 

-За таа цел ќе користам дидактички материјали и работен лист за секој ученик. 

-Учениците ќе ги класифицираат и ќе ги вметнуваат во табела зависно од тоа која придавка каде 

припаѓа. 
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 Подобрување на писменото 

изразување на учениците 

преку вежби за  примена на 

граматичките и 

правописните правила во 

преметна настава 

-најпрво правам увид во способностите на учениците за примена на јазичните и правописните 

правила;  

- преку читање на соодветна литература (може и консултација со колешка) пристапувам кон 

оформување на начини со помош на кои ќе им пристапам на учениците; 

- преку техники или методи го свртувам нивното внимание кон клучните работи (структура на текст, 

организација на реченици, интерпункција, префрлување на 

 збор во нов ред итн.);  

- во домашната работа што им ја задавам ќе ги барам  горенаведените работи, а исто и на часовите 

по Изразување и творење; 

- преку холистичка, аналитичка листа и листа за самооценување ќе ги проверувам стекнатите 

знаења кај учениците, а изработките ќе ги собирам; 

-додека трае процесот, ќе ги запишувам сите мои активности, сѐ што сум користела, сите мои 

консултации, сите разговори со колеги и сл.  и на крајот ќе направам споредба на првите со 

последните изработки на учениците за да увидам колкав и каков напредок има кај нив и каков 

резултат сум постигнала. 
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Како да се подобри 

логичкото размислување со 

решавање на текстуални 

задачи кај учениците од 

второ одделение. 

-Прво ќе ја проценам способноста на учениците до колкава мера можат да го применат логичкото 

размислување во решавањето на текстуални задачи. 

-За подобрување на логичкото размислување ќе користам различни техники и методи. 

-Во текот на целиот процес ќе забележувам и евидентирам колку учениците се оспособиле логички 

да  

 размислуваат . Со кого сум соработувала и какво влијание имале моите активности во училиштето. 
 

Како да научат да ги 

претвораат мерните 

единици една во друга и 

нивната зависност за да 

можат знаењата да ги 

применат во решавањето на 

текстуалните задачи со 

мерење. 

-Прво ќе направам проценка колку учениците имаат познавања од мерките за должина, маса и 

течност, како и зависноста помеѓу мерните единици.  

-Потоа ќе користам разни техники, методи и разни ресурси со кои ќе го подобрам начинот на 

претворање на мерните единици една во друга, за да можат истите да ги применуваат во 

решавањето на текстуални задачи . 

- во текот на целиот процес ќе забележувам и евидентирам што сум  постигнала, со кого сум се 
консултирала и какво влијание имале моите активности во училиштето. 
 

Како да се подобри 
одземањето со премин во 
четврто одделение 
 

-Прво ќе направам проценка на потешкотиите и способностите на учениците. ќе направам проценка 
на математичките предзнаења на учениците. 
- ќе користам различни методи, техники и нагледни средства во наставата по математика и ќе 
забележувам кои можат да помогнат одземањето да им биде јасно - на крајот ќе разговарам со 
учениците и родителите на кој начин може да им биде најинтересно одземањето и ќе ги согледам 
нивните постигања 
Во текот на целиот истражувачки процес ке евидентирам, прибележувам, ќе се консултирам. 
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(Како до подобро учењето и 

разбирањето на текст во  II 

одд преку стрип изразување 

и други креативни техники) 

 Прво ќе проценам колку секој од учениците учи текст со разбирање; 

 Потоа секој текст и стихотворба која се изучува, учениците ќе ја претставуваат со слика / 
стрип; 

 Учениците од II одд.  ќе изработат заедничка збирка од симболи кои понатаму ќе ги користат 

 На крај ќе проценам дали учењето се подобрува кај учениците преку стрип изразување; 

 Во текот на целиот процес ќе забележувам и евидентирам 
што лично сум научила, со кого сум се консултирала и колку  бил успешен пристапот. 

 

 
  
Личен професионален развој 

Наставничко портфолио 

Цел: Мотивирање на наставниците за континуиран професионален развој-услов за успешна ефикасна работа 

 

Програмска активност Време на 

реализација 

Реализатори Целна група Очекувани ефекти 

Преглед на внесени 
документи во 
портфолијата на 
одд.наставници 

 
 
Октомври 

Педагог, психолог 
социјален 
работник и 
одговорни 
наставници 

За наставници од 

одделенска настава 

Подобрување на личниот 
професионален развој 

Преглед на внесени 
документи во 
портфолијата на 

одд.наставници 

 
 
Ноември 

Педагог, психолог 
социјален 
работник и 

одговорни 
наставници  

За наставници од 
предметна  настава 

Подобрување на личниот 
професионален развој 
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Изготвување на извештај 

од увидот во 
портфолијата 

Декември Педагог, психолог 

социјален 
работник  и 
одговорни 
наставници 

За наставници од 

одделенска и 
предметна  настава 

Дефинирана состојба и давање на 
сугестии за уредување на 
портфолиото 

Изготвување табелеарен 

преглед за проверката на 
портфолијата 

Јануари Педагог, психолог 
социјален работник 
наставници   

За наставници од 

одделенска и 
предметна  настава 

Согледана состојба во однос на 
наставникот кон промените за 

подобрување на личниот 
професионален развој 

Преглед на внесени 

документи во портфолијата 

на одд.наставници 

 Март Педагог, психолог 
социјален работник и 
одговорни 
наставници 

За наставници од 

одделенска настава 

Подобрување на личниот 
професионален развој 

Преглед на внесени 
документи во 
портфолијата на 
одд.наставници 

 
 
Април 

Педагог, психолог 
социјален 
работник  и 
одговорни 
наставници  

За наставници од 
предметна  настава 

Подобрување на личниот 
професионален развој 

Изготвување на 

извештај од увидот 
во портфолијата 

Мај Педагог, психолог 

социјален работник  

и одговорни 

наставници 

За наставници од 

одделенска и 
предметна  настава 

Дефинирана состојба и давање на 

сугестии за уредување на 

портфолиото 

Изготвување 
табелеарен преглед 
за проверката на 
портфолијата 

Јуни Педагог, психолог 

социјален работник  

и одговорни 

наставници 

За наставници од 
одделенска и 
предметна  настава 

Согледана состојба во однос на 

наставникот кон промените за 

подобрување на личниот 

професионален развој 
 
Хоризонтално учење 

Стручните  активи заедно со стручната служба во училиштето редовно  одржуваат состаноци  на  кои  дискутираат  и 
разменуваат искуства и мислења преку посетување на  меѓусебни часови и состаноци. Освен за размена на професионално искуство 
тимската соработка е многу важна и продуктивна за развивање на отворена комуникација и разменување на идeи. 
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Тимска работа и училишна клима 
Се поттикнува соработка меѓу сите чинители во училиштето и тимска работа за создавање безбедна средина и позитивна 

клима. Се развива чувство за припадност, взаемно почитување, прифаќање на различностите, толеранција и ненасилно однесување, 
како и придонес кон училишната заедница. Се обезбедува соодветна атмосфера и услови за демократско учество на учениците во 
животот на училиштето. 

 

16. Вклученост на семејството во училиштето 
 
Во животот и работата на училиштето 

За да се зајакнат капацитетите на дејствување на Советот на родители претходно се изготвува програма за работа. 
Родителите  учествуваат во донесување на решенија и одлуки во интерес на сите субјекти во училиште и реализација на истите, 
организирање на распоред за средби со родители и отворен ден за прием кои ќе бидат истакнати на огласна табла и др. 
 
Во процесот на учење 

Родителите даваат мислења и сугестии за дополнување и изменување на секаков вид планирања, постојано се информирани 
за наставниот процес преку континуирана соработка со Училишниот одбор, директорот на училиштето, наставниот кадар, стручната 
служба и учениците. 

 
Во активностите во училиштето 
Родителите ги подржуваат и активно се вклучуваат во активностите  за поуспешна реализација на слободните ученички 

активности и другите воннаставни активности, натпревари, екскурзии, приредби, манифестации,промоции. Исто така во контекст на 
соработката со родителите е и нивната директна вклученост преку ангажирање родители - стучни лица во своето поле да држат 
предавања во врска со својата професија или хоби. Училиштето ги вклучува и родителите во заедничките активности со учениците и 
наставниците за зајакнување на меѓусебната врска. Оваа вклученост на родителите продолжува и оваа учебна година преку проектот 
„Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“. Целта е зајакнување на врската „родител- ученик- наставник“, преку која ќе 
се овозможи јакнење на воспитно- образовниот процес во основното образование. Програмата со конкретни активности е во прилог, 
која ќе подложи на промени во зависност од дополнителни ангажирања на одредени  родители. 

 
Во донесување одлуки 
Родителите се вклучени и партиципираат  во давање на идеи, предлози и донесување на одлуки,на родителските состаноци, 

преку совет на родители, училишна заедница, училишен одбор. 
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Едукација на семејството 
Во текот на учебната година се планираат и  организираат едукативни работилници за родители, типизирани предавања и   

брошура. Советодавно-консултативни работилници –индивидуални и групни, посета на семејства и др. 
 
Изработка на брошура за родители 
Предвидени се изработки на флаери за родители на надарени ученици. Исто така на почетокот од учебната година се 

изработува  брошури за родителите со цел да бидат што повеќе информирани за работата на училиштето и законот за советување на 

родители. 

Програма за работа и соработка на училиштето со семејството и родителите на учениците 
Оваа програма на соработка ќе се темели врз реализацијата на следните содржини и активности:  

1. Информирање на родителите за работата на училиштето (ова информирање ќе се врши врз основа на четири нивоа на 
соработка на училиштето и семејството: 
Одделенски наставник - семејствo 
Предметен наставник - одделенски раководител-семејство  
Стручен соработник - одделенски раководител/ наставник-семејство 
Директор-семејство 

2. Одржување на родителски средби  
Ќе се одржуваат следните типови родителски средби:  
А.  Информативни – за исхрана,учебници, успех и поведение на учениците, вклучување на учениците во воннаставни 

активности, договор за изведување на екскурзии и сл. 
Б.  Педагошко-инструктивни, дискусија по актуелни теми: 

примена на разни форми во наставата; 
консултација на стручна литература; 
анкета (кои проблеми да се дискутираат на родителските средби) и сл.;  

3.   Образовни облици со разни структури – преку педагошки и други стручни предавања, едукација на родителите со разни 
структури за проблемите на учениците во училиштето од психофизички карактер и сл.  

4.    Посета на домовите на учениците –со цел да се изнајдат начини во соработката со родителите за отстранување на 
евентуални недостатоци, кои ќе бидат евидентирани во врска со успехот или поведението на учениците.  

Динамиката (времето на реализација на соработката со родителите) ќе се одвива по потреба, т.е. во текот на годината. 
Задолжителните родителски средби ќе се реализираат во почетокот на месец септември и на крајот на секое тримесечие. 

Во прилог ја има и годинашната програма на Тимот за соработка со родителите надвор од 
годишната програма. Табелата што следи се однесува на родителските средби 
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Соработка со родителите на учениците – родителски средби 
 

Планирани 

активности 

(содржини) 

 
Цели 

 
Реализатор 

 
Методи и постапки 

за реализација 

 
Време на 

реализација 

Очекувани  ефекти 

 
 

 
Општа 

родителска 
средба од I-V 

одд 

Запознавање на 

родителите со 
покажаниот успех и 

поведение на 
учениците и други 
актуелни прашања за 

даден период со 
дневен ред за водење 

на родителските 
средби 

 
 
 
 
Одд. – 

раководители од 
I-V 

 
 
 
 
Заедничка метода 

на дискусија 
компромис и 

текстуален метод 

 

 
09 и 11 месец 

2017 
 
01,04 и 06 месец 

 
2018 

Преземање на мерки за 

подобрување на успехот и 
поведението Реализација на 

предвидените активности во 
договор со родителите 

 
 

 
Општа 

родителска 

средба од  

VI –IХ 

Запознавање на 

родителите со 

покажаниот успех и 

поведение на 

учениците и други 

актуелни прашања за 

даден период со 
дневен ред за водење 

на родителските 

средби 

 
 
 
 
Одд. – 

раководители од 

VI –IХ  

 
 
 
 
Заедничка метода 

на дискусија 

компромис и 

текстуален метод 

 

 

09 и 11 месец 

2017 
 
01,04 и 06 месец 

 
2018 

Преземање на мерки 

за подобрување на успехот 

и поведението Реализација 

на предвидените активности 

во договор со родителите 

 
Отворен ден за 

родителите од I- V  

 
Запознавање на 

родителите со успехот 

по секој наставен 
предмет 

 
Одд. – 

раководители од 

I-V  

 

Индивидуален метод 

за разговор 

 

10 и 12 месец 

2017 и 03.2018 

Превземање на мерки за 

подобрување на успехот и 
поведението 

 

17. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето 
 

Јавна и културна дејност 
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Планирана 

активност 

 

Цели 

Време на 

реализација 

 

Реализатор 

За кого или пред кого 

е реализирана 

 

Очекувани ефекти 

Свечена приредба 

по повод првиот 

училишен ден и 

прием на 

првачиња 

Свечен и срдечен 

прием на 

првачињата и развој 

на чувство за почит 

кон нивниот втор 

дом 

 

 

 

 

Септември 

Одговорни 

наставници и 

ученици 

(одделенска 

настава) 

За првачињата – пред 

родителите, 

наставници и останати 

ученици 

Чувство на позитивна 

училишна клима и топло 

добродојде за првачињата 

 

 

Новогодишен 

хепенинг 

Промовирање на 

рачно изработените 

новогодишни украси 

на учениците. 

Истакнување на 

нивната креативност 

и фантазија 

 

 

 

 

Декември 

 

Одговорни 

наставници и 

ученици 

(одделенска и 

предметна настава) 

 

 

 

За родителите, 

наставниците и 

сооучесниците 

Позитивно новогодишно 

расположение и дружба. 

Собирање финансиски 

средства за потребите на 

училиштето 

 

Новогодишна 

претстава 

Одбележување на 

новогодишните 

празници. 

Дружење на 

учесниците и 

гостите 

 

 

 

Декември 

Одговорни 

наставници и 

ученици 

(одделенска 

настава) 

За ученици од 

одделенска настава, 

наставници, родители 

и гости од локална 

самоуправа 

 

Игра, дружење и позитивно 

новогодишно расположение 

Свечено 

одбележување 

на патрониот 

празник на 

училиштето 

Истакнување на 

севкупната 

воспитно 

– образовна 

работа 

на училиштето 

 

 

Мај 

Одговорни 

наставници и 

ученици 

(одделенска и 

предметна настава) 

Родители, ученици, 

наставници и гости од 

локалната самоуправа 

Уважување на делата на 

Братство. Дружење, песна и 

игра во негова чест 

Свечено 

одбележување 

на денот на 

жената 

8ми Март 

Развивање на 

љубов и почит кон 

жената. 

Презентација на 

лични творби на 

учениците 

 

 

Март 

Одговорни 

наставници и 

ученици 

(одделенска 

настава) 

 

 

Родители (жени), 

наставници 

Учениците ја негуваат љубовта 

и почитта кон понежниот пол. 

Ја разбираат големината на 

љубовта кон мајката 
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Одбележување 

на денот на 

шегата 1 

Април 

Маскенбал 

Шега, смеа, 

дружба и избор на 

најдобра маска 

Април Одговорни 

наставници и 

ученици 

(одделенска и 

предметна настава 

За ученици и 

наставници и граѓани  

Развиваат креативност и 

фантазија преку изработка на 

првоаприлските 

маски.Заедничко пријателство, 

смеа и шега 

 

 

 

 

Велигденски 

хепенинг 

Промовирање на 

рачно 

изработените 

велигденски 

украси на 

учениците. 

Истакнување на 

нивната 

креативност и 

фантазија 

 

 

 

 

 

Април 

 

Одговорни 

наставници и 

ученици 

(одделенска и 

предметна настав 

 

 

 

За родителите, 

наставниците и 

сооучесниците 

Позитивно Велигденско 

расположение и дружба. 

Собирање финансиски 

средства за потребите на 

училиштето. 

 

Одбележување 

на денот на 

планетата Земја 

Да се подигне 

свеста за чување 

на земјата од 

загадување и 

други штетни 

влијанија. 

Презентација на 

креативни идеи на 

учениците за 

заштита на 

планетата земја 

 

Април 

 

Одговорни 

наставници и 

ученици 

(одделенска 

настава) 

 

 

Ученици, наставници 

Учениците покажуваат посебно 

внимание и грижа 

за животната средина 

 

Завршна 

приредба по 

повод крајот на 

учебната година 

Истакнување на 

целокупните 

активности и 

работата на 

учениците во 

текот на целата 

учебна 

година.Дружба, 

смеа и игра. 

 

 

 

Јуни 

 

Одговорни 

наставници и 

ученици 

(одделенска 

наставa) 

 

 

Ученици, наставници 

и родители 

 

Достојно прославување на 

крајот на учебната година 
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Имиџ на училиштето 
Цели и задачи: Промовирање и маркетинг на училиштето како и на целокупните училишни активности 

Планирани 
активности 

 
Цели 

 
Реализатор 

Време на 
реализација 

Методи и 
постапки за 
реализација 

 
Очекувани  ефекти 

 

Изготвување ВЕБ- 

страна на училиштето 

 

Презентирање на сите 

активности 

Транспарентост во 

работата на 

училиштето 

 

програмер, 

Ученици и 

наставници 

 

Од почеток на 

гоината стартува 

информации во 

текот на цела 

учебна година 

Активностите на 

училиштето се 

доставуваат до 

одговорниот за 

ВЕБ-страната 

(програмерот) по 

што се поставуваат 

на неа 

ВЕБ-страната на 

училиштето да биде често 

посетена, со што ќе се 

постигне афирмација на 

училиштето 

 

Изработка на покани 

за училишни 

приредби, хепенинзи 

и слични настани 

Прецизна и широка 

информираност за 

случувањата во 

училиштето 

 

Ученици и 

наставници 

 

Цела учебна 

година 

 

Интернет, скици, 

цртање, печатење 

 

Масовна посетеност на 

училишните збиднувања 

 
 
 

Медиумско претставување 
Во текот на учебната 2017/2018 год. се формираше тим за медиумско претставување на училиштето, истиот со цел да го 

промовира училиштето за организираните и реализираните активности ќе соработува со локални и државни медиуми: телевизиски и 
радиостаници, пишани медиуми. Во текот на оваа учебна година - 2018/19, ќе се реализира програмата која следи, со можност за 

измена и дополна, во зависност од потребите. 
- Презентацијата на училиштето и неговите активности исто така ќе се реализира и преку: 
- Пишани материјали наменети за родителите на почетокот на учебната година (брошури за училиштето и сл.) 
- Пишани материјали за родителите во кои се презентирани целите и задачите на наставните предмети 

- Полугодишни и годишни извештаи за работата на училиштето наменети за потребите на Советот на родители, Училишниот 
одбор и Локалната самоуправа 

- Напатствија за родителите и учениците при изведувањето на наставните екскурзии 
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и преку  ИНТЕРНЕТ – ВЕБ страна на училиштето. 
 

 

 
Цели 

 
Актив
ности 

Вклучени 

субјекти 

Инструменти,т

ехники 

Временска 

рамка 

 
Очекувани ефекти 

 
Цели 

Соработка со сите 

други  

 

училишни тимови со  

цел навремено 

доставена 

информација за 

престојни активности 

- делегирање  по 
еден претставник од 
другите училишни 
тимови кои ќе 
информираат за 
престојни 
активности 
- Ангажирање 
ученици кои ќе 
следат актуелности 

Претставници 
од сите 
училишни 
тимови, 

  ученици 

Септември 
 
И во текот на 
годината 

Навремено 

известување 

за сите 

активности 

кои се 

предвидени  

во 

училиштето 

Соработка со сите 

други  

 

училишни тимови 

со  цел навремено 

доставена 

информација за 

престојни 

активности 

Промоција за 

активности во 

училиштето на 

локално ниво 

Соработка со 
општинско гласило 
„ВИНЕАМ“- 
објавување написи 
Работилница за 
ученици во врска со 
пласирање на вести 

Тимот за 
медиумско 
промовирање, 
наставници, 
ученици 

Септември - јуни Информира

на Локална 

заедница 

Промоција за 

активности во 

училиштето на 

локално ниво 

Промоција за 

активности во 

училиштето на 

национално ниво 

Соработка со 
училишни весници и 
списанија како: Наш 
свет, Другарче, 
Росица, Развигор 

Тимот за 
медиумско 
промовирање, 
наставници, 
новинарска 
секција, ученици 

Септември - јуни Учество на 

учениците 

со свои 

творби  

Промоција за 

активности во 

училиштето на 

национално ниво 
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Написи во врска со 
настани во училиштето 
и постигнати резултати 
од натпревари, работа 
на секции 

Училишен весник 
Работилница за 
ученици во врска 
пласирање вести, 
пишување наслови 

Тимот за 
едиумско 
промовир
ање, 
аставниц
и, 
ученици 

3 броја во текот 
на годината 

Информирани 
наставници, 
ученици,родите
ли за 
активности 

Написи во врска со 
настани во 
училиштето и 
постигнати 
резултати од 
натпревари, 
работа на секции 

Промоција за активности 
во училиштето 

Училишен Блог 
(Англиски) 
Училишен весник 
на англиски јазик 

Тимот за 
медиумско 
промовира
ње, ученици 
од секција : 
Англиски 
новинарски 
клуб 

Септември - јуни Информира
ни 
ученици,род
ители, за 
активности 
од 
Англиските 
секции 

Промоција за 
активности во 
училиштето 

Објави во врска со 
настани во училиштето 
и постигнати резултати 
од натпревари, работа 
на секции 

Објави на профил 
на училиштето на 
Facebook; You tube; 
Web страната на 
училиштето 

Тимот за 
медиумско 
промовирањe, 
администратори 

Септември - јуни Информирана 
поширока 
јавност и 
пријатели на 
профилот на 
училиштето 

Објави во врска со 
настани во 
училиштето и 
постигнати 
резултати од 
натпревари, 
работа на секции 

 
Локална заедница  (локална самоуправа, бизнис заедница, местно население) 

 
Условите што ги пружа локалната средина се оценуваат како поволни за остварување на дејноста на училиштето. Соработката 

со локалната заедница има за цел училиштето да го доближи што повеќе до локалната средина поради информирање на средината 
за постигнатите резултати, присутни состојби или проблеми во училиштето. Тука се и другите видови соработка, пр со родителите, 
како најзаинтересирани и најзасегнати субјекти за работа со училиштето, соработката со поедини субјекти ќе биде наброена 
подетално: 
 

 Соработка со семејството; 

 Соработка со воспитно-образовни установи, организации од областа на културата, стопанството и други организации; 

 Информирање на пошироката јавност за резултатите што ги постигнува училиштето, преку разни медиуми;  

 Организизирање на разновидни општествени, културни и образовни активности со локалното население; 
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 Градска библиотека “Ванчо Прќе” при организирање изложба на книги, литературни читања, учество на конкурси, 

 ЈП за шумарство “Плачковица” при изведување акции за пошумување, 

 ЈП “Солидарност”  за уредување на дворот и училиштето со цвеќе, 

 Меѓуопштински центар за социјални работи - Виница 

 Општински противпожарен сојуз, 

 Соработка со невладини организации и здруженија 

 Совет на родители (со изработена  програма), 

 Локална самоуправа, 

 Општински Совет за безбедност на сообраќај на Патишта  

 Стопански и други субјекти кои од различни аспекти можат да се вклучат и да помогнат при реализацијата на одредени 
содржини и активности, 

 Бизнис заедницата  
 

Институции од областа на културата 
Културните и образовните активности честопати се испреплетени и се изразуваат преку соработка со локалната средина, 

односно со местното население. Притоа знаат да се презентираат постигнатите резултати од работата на слободните ученички 
активности, а училиштето ќе се афирмира како културно – образовен центар. 

Во соработка со Домот на културата „Тошо Арсов“и Општина Виница, ОУ „Славчо Стојменски“ –Виница, секоја година зема 
учество на “Истибанско здравоживо “ и има соработка со Фолклорен ансамбл “Китка” Истибања. Исто така редовна соработка има со 
Музејот „Теракота“ –Виница, при изложби и било какви манифестации. 

 
Програма за културно забавниот живот во училиштето и надвор од него во учебната 2018/2019 г. 

р.б. Вид на активност Време Реализатор 

1 
Свечен почеток на новата учебна година  
– програма за прием на првачињата 

1 септември Комисија за прослави и свечености 

2 Одбележување на 8-ми септември, преку читање реферат 7 септември Училиштето во соработка со родител 

3 МФФ -Истибанско здравоживо  септември Општината, КДУ Китка,Повеќе субјекти 

4 Одбележување на денот на учителот преку читање реферат 5 октомври училиштето 

5 Маскембал за 1-ви април 1 април Детска организација 

6 Ден на востанието на Република Македонија 10 октомври Актив историја 

7 Манифестација Детска недела октомври Повеќе субјекти 

8 Одбележување Св.Климент Охридски преку читање реферат 7 декември Училиштето во соработка со родител 

9 
Културно забавна манифестација по повод 
 Ден на медот- Благовец 

7 април Здружение на пчеларите „Матица“ 
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10 Културна манифестација мај ОРОРМ-организациона единица Виница 

11 Одбележување на патрониот празник 21-22 мај Повеќе субјекти 

12 
Одбележување 24 мај 
“Просветијада“ 

24 мај Повеќе субјекти 

13 Театарски претстави 09-06 месец Дом на култура 

14 Изложби  09-06 месец Наставник по ликовно, Ликовна секција 

15 Винички тодорови трки февруари Општината, Повеќе субјекти 

16 Музички фестивал Мини плјебек шоу април/мај Повеќе субјекти 

17 Сите на тркалца април Повеќе субјекти 
 

Содржините и активностите во програмата се земени ориентационо и истите ќе бидат надополнувани во текот на учебната година по 
потреба со нови содржини и активности. 
 
Институции од областа на образованието 
 
За поуспешно остварување на целта и задачите на ВОД, училиштето ќе оствари соработка со: 

 Основни и Средни училишта, од Виница и пошироката околина во рамките на слободните ученички активности, организирање 
изложби, учество на конкурси, размена на искуства, и.т.н. 

 КДУ Гоце Делчев, градинка во Виница 

 БРО, 

 МОН 
 

Невладини организации 
Соработка со невладините организации, на различни нивоа  

 Отворете ги прозорците; 

 УСАИД; 

 ПСДА - Прва светска детска амбасада „Меѓаши“ 

 Општински Црвен крст  

 ЗЖЗ Агро Винка – Истибања 

 ЗГ ИНИ –Здружение „Иницијатива на невработени интелектуалци“ –Виница 

 РРЦ – Ромски ресурсен центар 

 НВО Свет крст –Виница 

 РЦПЛИП Порака – Граѓанско здружение за лица со посебни потреби  

 ЗЖ Златно доба – здружение на жени 
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 ОРОРМ –организациона единица Виница 

 Матица, Виница – здружение на пчелари 

 УМ-Виница-здружение на уметници 
 
 
Спортски друштва 
Во склоп на нашето училиште функционира Спортското друштво ОУ „Славчо Стојменски“ –Виница, и тоа одржува соработка преку 
меѓусебни натпревари со други спортски друштва. 
 
Здравствени организации 
Соработка со Здравствен Дом Виница - од областа на здравствената заштита, како и приватни здравствени установи, по различни 
поводи за превенција и здравствена заштита, вакцинација, систематски прегледи, како и предавања од областа на здравството, 
здрава исхрана и сл. 
Соработка со Поликлиника „Панови“ како и стоматолошка ординација „Св  Козма и Дамјан“ – при соработка со родители, вклучување 
во разни предавања од области на здравството, запознавање на учениците со лекарската професија. 
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Училишен тим кој учествува во изработка на годишната програма: 

 Горан Иванов 
 Јордан Д. Стојанов 
 Виолета Николова 
 Петрунка Илиева 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                               Потпис на директор 
 

___________________________________ 
         МП       Горан Иванов 

 
 

Претседател на Училишен одбор 
 

__________________________________ 
                     Нада Димитрова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум  31.08.2018 година, Виница 
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