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Delovi od kodeksot na u~ili{teto: 
Наставниците се обврзани да изведуваат 

квалитетна и современа настава и навреме да 

ги известуваат учениците и родителите за 

постигањата на учениците и во процесот на 

оценување да ја почитува личноста на 

ученикот 

Учениците постојано да се залагаат во 

постигнување високи резултати во наставата; 

 Најважно е учениците да се научат да мислат 

и да научат да учат; 

Да се борат за знаење, а не за оценка; 

Секогаш да бидат подготвени за работа на час 

и да не ја попречуваат наставата; 

Учениците и наставниците треба да ги 

почитуваат законските одредби и одлуки , 

Наставниците и учениците секогаш треба да 

се за пример со својот изглед, однесување и да 

покажуваат почит и толеранција; 

На училиште да се доаѓа на време  и да не се 

доцни на настава за да не се попречува истата 

Присуството на часови е задолжително; 

Треба да се почитуваат другарчињата и 

вработените во училиштето; 

За време на одморите  да не се трча; 

Да се чува инвентарот и средствата  во 

училиштето и да не се крши; 

Во училиште да не се носат непотребни 

предмети со кои можат да се повредат самите 

ученици или некој друг; 

МОТО  

„So zaedni~ka i timska rabota do 
visoki kvaliteti и standardi“ 

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 

ВИНИЦА 

Најважно е учениците да се научат да 

мислат! 

 



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  

Визија 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. 

Организација на ВОД 
Настава: 

 Задолжителна настава; 

 Дополнителна настава; 

 Додатна настава; 

 Изборни предмети; 

Воннаставни активности: 

Слободни ученички активности за: 

 Стекнување на знаења; 

 Културно уметнички: 

 Спортски и др. 

 Наставни и научни екскурзии 

Додатна настава:  Се 

организира задолжително од II 

–IX одделение со ученици кои 

ќе пројават зголемен интерес 

за одредени содржини и 

наставни предмети, а кои 

п о с е д у в а а т  з г о л е м е н и 

потенцијални можности за 

стекнување на продлабочени 

знаења или по проценка на 

одделенскиот или предметниот 

наставник при што ќе се 

настојува да се применуваат 

современи наставни методи, 

активни форми, експерименти, 

Дополнителна настава: 

Задолжително како четврти или 

петти час од II 
– V одделение со 

ученици кои не го следат ритамот и 

динамиката на наставниот процес 

Со предметна настава од VI –
IX 

се организира по потреба со ученици 

кои покажуваат слаб успех и 

задолжително со ученици кои имаат 

слаби оценки.  

Изборен предмет одд 

Запознавање на  религиите VI 

Етика на религиите VI 

Проекти од музичка уметност VII 

Техничко образование VII 

Танци и народни ора VIII 

Проекти од ликовната уметност VIII 

Проекти од информатика IX 

Програмирање IX 


