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1. ВОВЕД  

Гимназиите отсекогаш имале значајна улога во развојот на една земја, пред сé во 

подготвувањето на младите генерации во стручни и научни кадри.  

Основниот алат на младите луѓе-учениците, се книгите и знаењето. Само со 

книгите и знаењето се просветлува иднината. 

Појдовната основа на секоја образовна институција е вербата во способностите 

на наставничкиот кадар и сигурноста во остварувањето на целите и задачите. 

Воспитувањето и образованието на младите луѓе се императив за секој наставник 

во училишниот центар „Цар Самоил“- Ресен. 

Наставникот е жив збор на книгата, а книгата не може да се потроши, како што не 

може ни духот на наставникот да исчезне. 

Поучен од минатото, воден од искуствата, наставникот најдобро знае дека 

посветеноста на работата, остварувањето на активностите според стандардите на 

современото образование, значат и посветеност на ученикот, максимум внимание и 

подршка во реализирањето на неговите интереси  за школување. Затоа мотото за оваа 

година под кое ќе се раководи секој наставник, секој ученик е: 

„Активната настава-наш  избор на метод за работа “. 

Секој наставник согласно најновите сознанија за успешноста на методите за 

работа и нивоата на усвоени знаења ќе реализира настава со активни методи на 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО  

Име на училиштето СредноОпштинско Училиште „Цар Самоил“ 

адреса, општина, место Ул. Кочо Рацин бр 48, Ресен, Ресен 

Телефон 047 451060 

Фах 047 451899 

е-маил carsamoil_resen@yahoo.com  

Веб страна  sou-car-samoil-resen.com 

основано од Општина 

Верификација- број на актот 

За гимназија: 09-2448/1  

За земјоделско ветеринарна струка :  

11-2940/1 

Година на верификација 

За гимназија: од 15.05.2004  

За земјоделско ветеринарна струка : од 

23.05.2006 

Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски,турски, албански 

Година на изградба 1933 год. 

Тип на градба Тврда 

Површина на објектот 5,301,33м2 

Површина на училшниот двор 5000м2 

Површина на спортски терени и 

игралишта 
 

Училиштето работи во смена 1 

Начин на загревање на 

училиштето 
Парно греење 

Број на одделенија / 

Број на паралелки 26 

Број на смени 1 

Статус на еко-училиште (зелено 

знаме, сребрено или бронзено 

ниво) 

/ 

Датум на добиен статус / 

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО  

Вкупен број на 

училишни згради 
1 

Број на подрачни 

училишта 
0 

Бруто површина 5301,33 м
2
 

Нето површина  

Број на спортски терени 3 

Број на катови 3 

Број на училници 34 

Број на помошни 

простории 
10 

Училишна библиотека 1 

Начин на загревање на 

училиштето 
Сoпствено парно греење 

mailto:carsamoil_resen@yahoo.com


МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  

Реден број Вид на средство Располага 

1 Електроскоп 1 

2 Светломер 1 

3 Графоскоп 9 

4 Клавир 1 

5 Касетофон 3 

6 Глобус 2 

7 Грамофон 1 

8 Разгласна станица 1 

9 Кинопроектор 8мм 1 

10 ТВ приемник 5 

    11 Музички  систем      3 

12 Видеорекордери 2 

13 Машини за пишување 1 

14 Машини за умножување 2 

15 Сметачи 1 

16 Микроскоп (биколарен, моноколарен) 6 

17 Фотокопирка 1 

18 Трактор 2 

19 Решо 4 

20 Компјутер        534 

21 Печатач          13 

22 Хидраулична преса 1 

23 Печки за жарење 2 

24 Техничка вага 1 

25 Електрична бор машина 1 

26 Рачна бор машина 1 

27 Диапроектор 2 

28 Нишало часовник 1 

29 Спровед магнетно поле 1 

30 Парна машина 1 

31 Бројач на јонизирани честици 1 

32 Центрифугална машина 1 



33 Магнетни индикатори 1 

34 Основи на електрицитет и магнетизам 1 

35 Паскалова вага 1 

36 Таласеста машина 1 

37 Динамометар 1 

38 Калем за магнетно поле 1 

39 Резонантна кутија 1 

40 Електрометар 1 

41 Волтметар 3 

    42 Биметална лента     1 

43 Отпорник 1 

44 Прибор за индикација 1 

45 Вандерграфов генератор 1 

46 Дифракционо светло 1 

47 Универзален трансформетар 1 

48 Прибор за дисекција 1 

49 Скелет 1 

50 Модели на органи 8 

51 Ѓубрерастурач 1 

52 Плуг – обичен двобразден 1 

53 Тањирача – дисков култиватор 1 

54 Ѓубре растурач –италијански 1 

55 Атомизер 1000 л 1 

56 Апарат за миење електричен 1 

57 Плуг- трибразден 1 

58 Култиватор со мотички – обичен 1 

63 Култиватор – Дисков 1 

64 Сеалка 1 

65 Атомизер 350л 1 

66 Прскалка 3 тона 1 

67 Прскалка 5 тона 1 

68 Бели  магнетни  табли 8 

69 DVD Плеер 1 

70 DVD режач 1 

71 Дигитална камера 1 

72 Дигитален фотоапарат 1 



73 Скенер 4 

74 Флип Чарт 1 

75 LCD – проектор 6 

76 Лаптоп – компјутер 3 

77 Проекционо  платно 1 

78 Мултифункционален печатач 4 

 

  



МАПА НА УЧИЛИШТЕТО  

 

 

  



ПЛАН НА ПРОСТОРИИТЕ  

ПРИЗЕМЈЕ 

 

ПРВ КАТ 



 

  



ОРГАНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ  И РАКОВОДЕЊЕ ВО УЧИЛИШТЕТО  

 

 Орган за управување во училиштето е училишниот одбор. Училишниот одбор 

во текот на годината посебно внимание ќе посвети на следните прашања: 

- усвојување на годишната програма за работа; 

- усвојување на извештајот за работа на училиштето во учебната 2020/21 

година; 

- организација на работата во училиштето; 

- разгледување на кадровското прашање; 

- разгледување План за одржување на наставата во среднотo училиштe 2021/22 

година за повторно отварање на училиштата после пандемија  

- разгледување на условите за работа и можности за нивно подобрување,  со 

одлуки  за  набавки; 

- разгледување на годишната сметка за финансиското работење на училиштето; 

- разгледување на дејноста на училиштето во учебната 2021/2022 година; 

 -     донесување одлука за формирање пописни комисии; 

-  донесување  одлуки  за  распишување  на  тендери; 

 

 Стручни органи во училиштето: 

- наставнички совет кој го сочинуваат наставниците и стручните соработници; 

- совет на годината кој го сочинуваат наставниците кои изведуваат настава во 

една наставна година и стручните соработници; 

- совет на паралелката кој го сочинуваат наставниците што предаваат во 

паралелката; 

- раководители на паралелката; 

- стручни активи на наставниците по одредени наставни предмети 

 Истите во текот на годината својата работа ќе ја реализираат така да со своите 

заклучоци и усвоени мерки ќе допринесуваат за подобрување на организацијата на 

работата во училиштето и за постигање на подобри резултати во сите делови од 

воспитно-образовниот процес. 

 Работата на стручните органи во текот на годината ќе ја помагаат: директорот, 

училишниот психолог и библиотекар. 

  

 

 

 

 

 

 



Членови на училишен одбор  

(име и презиме) 

1.  Начевска Наде 

2. Вања Пресилска  

3. Член од Л.С. недоставен 

4. Сашо Неделковски 

5. Гоце Георгиевски 

6. Томе Петковски 

7. Турџан Куртевски 

8. Билјана Настевска  

9. Кате Настевска 

10. Елена Дамовска 

11. Славица Стојановска 

12. Шенер Далиповски 

Членови на совет на родители  

(име и презиме) 

1. Оливера Парталоска 

2. Сашо Неделковски 

3. Сашо Мушаревски 

4. Дашмир Љумани 

5. Емел Али Кранли 

6. Тања Трајановска 

7. Наде Начевска 

8. Вања Пресилска 

9. Рабија Салиевска 

Стручни активи  

(видови) 

1. Стручен актив за наставниците по: 

- македонски јазик и литература 

- странски јазици 

- математика, информатика и физика 

-хемија, биологија и географија 

-општествената група на предмети 

-музичка и ликовна уметност 

-Спорт и спортски активности 

-стручно – земјоделски  предмети 

Членови на ученичка заедница (број 

на ученици) 

26 

Членови на еко-одбор (број) 12 

 

Училишниот одбор во текот на годината може да претрпи измени поради тоа што 

некои од членовите имаат мандат кој истекува во текот на учебната година. 

Членовите на останатите стручни тела како што е Ученичката заедница ќе бидат 

дадени во прилог на програмата бидејки се избираат со демократско гласање од страна 

на учениците на почетокот на секоја учебна година.   



 

НАСТАВЕН КАДАР  

 

в
к
у
п

н
о
 Етничка и полова структура на наставниците 

Македонци Албанци Турци Роми други 

м Ж м ж М ж м ж м ж 

Број на вработени 63 20 28   4 3 4 3    1 

Број на наставен 

кадар 
48 13 21 4 3 4 2    1 

Број на стручни 

соработници 
2 1 1         

Административни 

работници 
2 / 1    1     

Техничка служба 10 6 4         

Директор 1  1         

Бројот на вработени и структурата може да претрпи измени во 

текот на учебната година заради огласи, прием на вработени, замени и 

пензионирања и сл. 

УЧЕНИЦИ  

Год. Бр. на класови Број на ученици 

I 6 63 

II 7 69 

III 7 79 

IV 6 103 

 

НАСТАВЕН ЈАЗИК  

 Наставен јазик- 

македонски 

Наставен јазик- 

албански 

Наставен јазик- 

турски 

Број на класови 15 5 6 

Број на ученици 212 42 47 

Број на професори 35 7 6 

 

 

 



 

МИСИЈА И ВИЗИЈА  

МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО: 

Поттикнување и подготовка за индивидуален развој на учениците и наставниците 

преку стекнување на знаења и вештини, реализирање на современи наставни програми 

примена на информатичка технологија и истовремено развивање на меѓусебно 

разбирање и почитување на сите етнички и културни особености и градење на високи 

етички стандарди. 

ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО  

Нашата визија е континуирано образование и стручна подготовка на поединците, 

со помош на современа и кадровски екипирана настава, прилагодена на потребите и 

интересите на учениците, без разлика на нивната етничка припадност, во топла, хумана  

и мотивирачка средина. 

 

“LESSONS LEARNED”- ВЕЌЕ НАУЧЕНО/ СТЕКНАТИ ИСКУСТВА  

Во Средното Општинското Училиште „Цар Самоил“-Ресен воспитно-образовната 

работа се изведува на македонски јазик и на кирилично писмо, нa  турски и албански 

наставен јазик. 

Програмата за работа на училиштето во учебната 2021/22 година е изготвена на 

основа критичката анализа на состојбата на проблемите во остварувањето на воспитно-

образовната работа во минатата учебна година, програмските обврски, содржините во 

наставните планови и програми за струките по кои се школуваат учениците во 

училиштето и програмата за развој на училиштето. 

 Покрај тоа при составувањето на програмата се имаа предвид предлозите, 

мислењата и заклучоците што се усвојувани од страна на стручните и управните 

органи, во врска со воспитно-образовната работа која се остваруваше во минатата 

година.Секако оваа учебна година се земаат во предвид сите насоки и протоколи 

дадени од МОН за реализација на наставата во време на КОВИД пандемија. 

Врз основа на заклучоците од стручните и управните органи и врз основа на 

личното следење на работата на училиштето од страна на директорот, психологот, врз 

основа на индивидуалните контакти со учениците и родителите, како и врз основа на 

постигнатите резултати во сите делови на воспитно-образовниот процес можат да се 

изведат одредени заклучоци, констатации и да се утврдат одредени мерки со чие 

исполнување во наредниот период ќе се подобри работата, а со тоа и успехот 

постигнат во истата: 



- Воспитно образовната дејност, а со тоа и сите останати работи  поврзани со 

нејзиното реализирање, во учебната 2020/2021 година се одвиваше според Годишната 

програма за работа на училиштето. 

- Се постигна успешна реализација  во наставата  за тоа придонесе тимската 

работа на активите и раководниот кадар, информирањето на наставниците и учениците 

и континуираната соработка со МОН заради спецификите на наставата која се 

реализираше на далечина (онлајн настава). 

- Постигнатиот среден успех на учениците, во совладувањето на редовнатa 

настава, на крајот од учебната година, на ниво на училиште се оценува како пореален 

од минатата година. 

- Редовноста на учениците во следењето на воспитно- образовниот процес  во 

оваа учебна година се оценува како задоволителна. Оваа учебна година поради 

состојбата со пандемијата и реализацијата на наставата која зависеше од повеќе 

фактори меѓу кои и техничката, опремата и интернет врските сепак редовноста на 

учениците беше задоволителнa. 

- Во текот на годината не се организирани повеќе воннаставни активности и 

манифестации  кои беа планирани поради состојбата со пандемијата и реализацијата на 

наставата онлајн која дава голем број ограничувања и покрај заложбите на наставниот 

кадар. 

- И покрај состојбата со пандемијата сепак учеството на ученици во активност на 

поедини секции и учеството на натпревари по повеќе предмети беше застапено и се 

постигнаа завидни резултати. 

- Оценувањето на учениците во текот на годината се вршеше континуирано и со 

примена на разни форми на следење и вреднување на знаењата, но на неговото 

објективизирање мора да се работи и понатаму. Оваа година се примени и Правилник 

за оценување при онлајн настава даден од МОН 

- Спроведувањето  на  Државната  матура  за завршните години во учебната 

2020/21 година  беше реализирано  со одлука на МОН и Владата на РСМакедонија 

поради пандемијата од вирусот Ковид 19 по посебна концепција и со реализација по 

Протокол со физичко присуство на учениците.  

- Соработката на училиштето со родителите во текот на годината во целина може 

да се оцени како мошне солидна. Сепак на индивидуалната соработка, посебно со 

родителите на учениците со послаб успех или на оние кај кои се пројавуваа одредени 

негативности мора да и се посветува поголемо влијание. Успешно се спроведуваше 

мерка на Советување на родители во психолошката служба преку онлајн средби или 

телефонски, наменето за родители на ученици со слаби оценки, над 10 неоправдани и 

над 100 оправдани изостаноци. Согласно измените на Законот за средно образование се 

реализираа и индивидуални и групни советувања на ученици според истите 

критериуми како и за родителите. Во текот  на оваа учебна година се одржуваа 

континуирано контакти со учениците заболени од КОВИД19 и нивните семејства со 

цел советодавни разговори и континуирана поддршка во време на пандемија. 

- Стручните активи во текот на годината дадоа посебен придонес во работата, 

посебно во подобрувањето на квалитетот на воспитно-образовниот процес, но треба да 

се настојува во наредниот период треба да се интензивира поконкретна и посодржајна 

активност. 

- Водењето на педагошката евиденција и документација во текот на годината беше 

редовно и согласно позитивните законски прописи и распоредот за присуство на 

наставниците на работните места со оглед на тоа што наставата ја раеализираа од дома. 

- Изведувањето на практичната и професионалната пракса со учениците од 

земјоделско – ветеринарната струка овозможи училиштето да се стекне со сопствени 

приходи  кои имаат посебен придонес во подобрувањето на условите на училиштето и 



квалитетот на работата како и стекнување на учениците своите теоретски знаења да ги 

поврзат со практична настава. Феријалната пракса согласно насоките од МОН за 

учебната 2019/20 се реализираше на почетокот на оваа учебна година согласно 

препораки и со придржување до протоколите за Феријална практика. 

- Најголем дел од класните раководители во текот на годината редовно ги 

реализираа своите  обврски. Сепак останува обврската дел од нив во наредниот период 

да ја зајакнат индивидуалната работа со учениците кај кои се забележуваат одредени 

негативности и соработката со нивните родители. 

- Психолошката служба функционираше успешно и во рамки на својата програма 

за работа ги реализираше поставените цели преку соработка со родителите, учениците 

и наставниот кадар според нов Протокол за работа во време на пандемија кој се 

базираше на одржување на менталното здравје за време на пандемија 

- Директорот на училиштето во текот на годината ја реализира зацртаната 

програма и со сите субјекти во училиштето развиваше успешна соработка со што даде 

придонес  во реализирањето на воспитно-образовен процес. 

- Административниот и техничкиот персонал во текот на оваа учебна година ги 

задоволуваше потребите од хигиена  во  училиштето. Дезинфекцијата  продолжи  

редовно  да  се  извршува  во  текот  на  годината и изведена повеќе пати  

дезинфекција, дезинсекција и  дератизација на училиштето вонредно поради 

пандемијата.  За  хигиената  во  училиштето  се  грижеа  5  хигиеничари.   

        -Училиштето сите активности ги изведуваше во согласност со упатствата и 

препораките од БРО, МОН, ДПИ, ДИЦ, општина Ресен,  како и одлуките на Владата за 

понатамошна успешна реализација на  наставните програми. 

         Наставата се организираше и реализираше преку далечинско учење односно 

учење од дома со примена на средствата за електронска комуникација во почетокот со 

присуство на наставниците во своите кабинети,а од октомври со потпишана согласност 

наставниците реализираа настава од дома.  

     -     Во текот на учебната 2020/21г. училиштето беше опремено со голем дел 
материјално технички средства за унапредување на наставата и тоа: 

1. Од проектот од МОН и  Светска банка за „Проект за  развој на вештини и 

иновации“во насока на имплементација на ГРАНТ за соработка на 

училиштата со бизнис заедницата донирани се 1 лаптоп комјутер DELL 

INSPIRION за потребите на кабинетот по информатика.  

2. Од истиот проект се набавени и а компјутер за Директорската канцеларија 

3. 3 скенери со печатач- еден за активот за земјоделски предмети, еден за во 

кабинет по информатика и еден за секретарот на училиштето 

4. Од проект реализиран преку активот за Ликовна уметност во соработка со 

Црвен крст донирани се 5 безконтактни диспанзери 

5. Набавени се 5 безконтакти термометри и 17 контактни диспанзери за течен 

сапун и дезинфекциони средства 

6. Набавена е поголема количина дезинфекциони средства за безбедно 

функционирање на училиштето согласно протоколите 

7. Набавени се 35 камери со микрофон за потребите на наставниците за 

реализација на онлајн наставата 

8. Поставена е дополнителна линија за интернет конекција од локален 

оператор и дополнителна линија од Телеком 

9. Набавен е Свич за пренос на интернет  заради дефект на стариот 



10. Набавени се 30 енергетски ефикасни ЛЕД панели за централните ходници и 

свечената сала 

11. Набавени се 3 ПП апарати со CO2 и  5S6 апарати 

12. Уреден е скалишниот простор на влезот на училиштето со набавени плочки 

13. Набавени се 7 канцелариски столици за директорската канцеларија. 

14. Набавен е еден печатар за потребите на УО. 

15. Реконструирани и обложени со плочки влезните скали на училиштето со 

што се зголеми безбедноста на движењето. 

 

 

ПОДРАЧЈА НА ПРОМЕНИ,  ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ  

Имајќи ги во предвид заклучоците усвоени во Извештајот за работа на 

Училиштето во претходната година, во оваа учебна година ќе се настојува да се 

обезбеди такво организирање, педагошко раководење и изведување на наставата и 

другите воспитно образовни активности, со кое видливо ќе се придонесе во 

надминувањето на констатираните слабости и недостатоци појавени минатата учебна 

година:  

-  Целокупната воспитно-образовна работа во училиштето ќе се стави во функција 

за постигнување на поголем квалитет  по сите наставни предмети во сите паралелки. 

-  И во оваа учебна година добар дел од учениците и родителите на различни 

начини настојуваа да дојдат до што повисоки оценки без да за тоа покажат соодветни 

знаења. Од тие причини во наредниот период останува обврска сите субјекти во 

училиштето да работат врз надминување на таквиот начин на однесување.  

 

-  Ќе се настојува да се постигне повисок степен на следење, раководење и 

насочувања во сите подрачја од воспитно-образовната дејност, како и поконкретно 

педагошко ангажирање на целиот воспитно-образовен кадар во училиштето. Заради 

поголемо објективизирање на оценувањето на знаењата на учениците, наставниците во 

наредниот период покрај усното проверување, ќе прават напори за почесто и 

поквалитетно писмено проверување на знаењата; 

        Ќе се посвети посебно внимание на: 

  Дидактичко-методската подготовка што ќе се остварува во училиштето за 

реализирање на пропишаните наставни програми; 

 Осовременување на наставата со примена на современи форми и методи на 

работа  и  употреба  на  компјутерот  во  наставата како и применана активни методи на 

работа; 

 Перманентно стручно усовршување на сите носители на воспитно-образовниот 

процес; 

  Да се запази времетраењето на часот и целосна посветеност на наставниот 

кадар за овој утврден стандарден термин; 

 Во земјоделската струка ќе се посвети посебно внимание на тесно стручните 

предмети, односно работното оспособување и остварување на професионалната 

пракса; 

 



-  Подобрувањето на редовноста на учениците во следењето на редовната настава 

во наредниот период треба да биде посебна грижа на сите субјекти  вклучени во 

воспитно -образовниот процес. На овој план посебно треба да се работи со учениците и 

со нивните родители, како и  утврдените  предлог – мерки  да се спроведуваат  со  кои 

би  се  подобрила  редовноста  на  учениците; 

 

-  И во наредниот период сите субјекти во училиштето ќе направат напори за 

подобрување на воспитната компонента, пред сé со вклучување на поголем број на 

ученици во воннаставните активности и преку нивно зголемување и збогатување на 

содржините за работа со што повеќе ученици ќе поминуваат организирано дел од 

своето слободно време; 

-  Заради подобрување на работната дисциплина, но пред сé заради зачувување на 

училишниот имот, во наредниот период предметните наставници ќе направат посебни 

напори за поуспешно и целосно извршување на задачата  дежурен наставник; 

-  Директорот на училиштето и училишниот одбор и во наредниот период 

посебно треба да се ангажираат во обезбедувањето на средства за реализирање на 

воннаставните активности и подобрување на условите за работа; 

- Ќе се интензивира соработката со родителите, за да класното раководство го 

добие вистинското  значење; 

- Ќе се интензивира работата на Советите на родители и тие ќе станат уште 

поактивни чинители во воспитно-образовниот процес. 

 Во рамки на новата програма за Мрежа на Еко – училишта после изведената 

обука  наставниците и оваа учебна година ке продолжат  со имплементирање на 

избрани еко - стандарди во рамки на редовните часови. Заради тоа се изработи 

програма за работа, од страна на формиран тим од наставници и истата ќе биде дадена 

во прилог на Годишната програма за работа на училиштето. 

Училиштето со вклученоста во тимот за Меѓуетничка интеграција во 

образованието интензивно ке работи како и досега на реализација на сите проекти во 

заедничка атмосфера на соработка која служи за пример во Општината и пошироко. 

Креирање на on-line колаборативна лабораторија со прашања и предлози од 

страна на наставници и ученици. 

Креирање на on-line наставна унифицирана платформа  за работа  на наставници 

и ученици во услови на пандемија од Ковид 19. Користењето на Microsoft  365 како 

платформа која ќе ја применуваат сите наставници во текот на оваа учебна година. 

Предлог линкови кои ке се презентираат електронски содржини за користење во 

наставата и истите ќе се постават во планирањата на наставниците. 

  



КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА  

ВО 2021/22 ГОДИНА 

Согласно со Законот за празниците на Република Северна Македонија објавен 

во Сл.весник на РСМ за 2021 и 2022 година и Календарот за работа на Средните 

училишта,  неработните денови и деновите со посебна програма се во  прилог на 

Годишната  програма . 

 

 

НАСТАВА  

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА НАСТАВА  

Наставата од I до IV година ќе се изведува според утврдените наставни планови и 

програми на гимназиското образование за областите : општествено-хуманистичко, 

природно-математичко подрачје и земјоделско-ветеринарна струка. Веќе две  години  

се работи реализацијата на  нови наставни програми со профил фитомедицина и 

агротехника согласно насоките од МОН. 

Организацијата на наставата  опфаќа: 

 задолжителна настава по наставни подрачја и предмети за учениците од I до 

IV година за општо и стручно образование; 

 изборна настава за учениците од I до IV година во реформираното гимназиско 

образование; 

 изборна настава за учениците од III и IV година во  реформираното стручно 

образование  во контекст  на  полагањето  на  државната матура и завршниот испит; 

 проектни активности за учениците од I до IV година во реформираното 

гимназиско образование и слободни часови за учениците од I, II, III, и IVгодина во 

реформираното стручно образование; 

 практична настава по одделни предмети во земјоделско-ветеринарната струка; 

 феријална пракса; 

 професионална  пракса; 

 други видови на настава со разновидна дидактичка функција: дополнителна, 

додатна, подготвителна и консултативна. 

 Од оваа учебна година во прва година во стручните земјоделски паралелки 

наставата ќе се реализира во дуална паралелка по програма за профилот  

агротехничар што подразбира реализција на повеќе практична настава во 

партнерство со компанијата АГРОМОТО ТРЕЈД – од Ресен.  

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДОЛЖИТЕЛНА НАСТАВА  

Почетокот на првото полугодие како и траењето на зимскиот распуст на 

учениците, почетокот на второто полугодие и летниот распуст ќе се одвиваат согласно 

Календарот за работа на средните училишта за учебната 2021/22 година. 

Трењето на наставниот час и бројот на наставни денови во текот на оваа учебна 

година ќе се изведува согласно одлуките на Владата на РСМакедонија во зависност од 

состојбата со пандемијата со Ковид 19. 

Според План за одржување на наставата во средните училишта во учебната 

2021/22 година со одлука на МОН планот содржи три модели на настава: 

1. Настава со физичко присуство 

2. Настава со учење од далечина 

3. Комбинирање на физичко присуство и учење од далечина по групи 

Кој од наведените модели ќе биде препорачан од МОН зависи од епидемиолошката 

состојба во државата со придржување до Протоколите наменети за тој тип на настава. 

Задолжителната настава се обврзани да ја посетуваат сите ученици од I до IV 

година во гимназиското образование и земјоделско-ветеринарната струка и се одвива 

во две полугодија. 

 Според тоа, оваа настава е оној утврден задолжителен и образовен стандард кој 

што треба да го постигнат сите ученици кои го завршуваат своето школување во ова 

училиште. Значењето и целта на задолжителната настава е учениците да се здобијат со 

основни знаења, вештини и способности, од наставните предмети што се содржани во 

наставниот план. Стекнатите знаења, вештини и способности да се во функција на 

применливи знаења во практичниот живот и при натамошното образование, 

воспитување на учениците за лично и општествено живеење, развивање на интересите, 

способностите и творештвото кај младите. 

Грижата за опремата во училниците и кабинетите е должност на секој наставник 

кој е задолжен со кабинетот, но и на учениците кои ги користат кабинетите 

(училниците) за време на часовите. Оштетувањето на инвентарот  и нагледните 

средства како и нивната злоупотреба е регулирана со правилник со кој учениците се 

запознаваат на почетокот на учебната година. 

 

По сите наставни предмети што ќе се изучуваат во гимназиите и стручните 

училишта ќе се продолжи со начинот на планирање на наставниот материјал од 

минатата година при што посебно внимание ќе се посвети на конкретизацијата на 

воспитните, образовните и функционалните задачи во рамките на одделни програмски 

содржини како и конкретизација на наставните единици со што посебен акцент ќе се 

стави на примената на наставните средства, и наставната технологија на  часовите. За 

унапредување на задолжителната настава, училиштето соработува со локалната 

средина и пошироко,соработува со културни, историски и спортски институции, 

друштва и клубови, со невладини организации, со стопански субјекти и родителите на 

учениците.  

  



РАБОТНИ ЗАДАЧИ НА  НАСТАВНИЧКИОТ КАДАР  

 Име и Презиме Наставен предмет Парал. во 

кои 

предава 

Наставни 

часови 

Час на 

раководител 

на паралелка 

Часови од 

проектни 

активности  

вкупно 

1.  Марина 

Стојановска 

Македонски јазик и 

литература; 
Говорење и 

пишување 

IV1,2,3,4,5,6 

II- говорење  

21 1 / 22 

2.  Динче  Кочевска Македонски јазик и 
литература; 

Говорење и 

пишување 

II 1,2,3,4,5,6 

II5 говорење 
21 1 / 22 

3.  Даниела 
Стерјовска 

Македонски јазик и 
литература; 

Говорење и 

пишување 

I1,2,,4,5,7 

III1 

II4 говорење 

21 1 / 22 

4.  Лика 

Стефановска 

Македонски јазик и 

литература  
I 6 

II7 

III2,3,4,5,6,7 

 

22 / / 22 

5.  Дитар  Сабриу Албански  јазик  и  
литература 

II 5 04 1 / 05 

6.  Наставник по 
албански јазик  

Албански  јазик  и  
литература 

I 5, I7 

III 5 

IV5 

15 1 / 16 

7.  Џанан Муфти Турски  јазик  и  

литература 
II4,7 

III4,7 

IV 4, 

18 1 / 19 

8.  Муамер  
Ибраимовски 

Турски  јазик  и  
литература 

I 4 4 1 / 05 

9.  Славица 

Стојановска 

Англиски јазик I1,2,,6 

IV1,2,3,6 
20 1 / 21 

10.  Жанета Стрезоска Англиски јазик II1,2,3,6 

 III1,2,3,6 
22 / / 22 

11.  Даниела 

Поповска 

Англиски јазик I5,7 

II5 

III 5 

IV 5 

14 / / 14 

12.  Наставник по 

Англиски јазик 

Англиски јазик I4 

II4,7 

III 4,7 

IV 4 

16 / / 16 

13.  Васе Кочовска Француски јазик I1,2, 

II1,2,3 

IV 1,2,3,5 

18 1 2 21 

14.  Исмета 

Арифовска 

Француски јазик I 4,5 

II4,5 

III1,2,3, 4,5 

IV 4, 

20 1 / 21 

15.  Наставник по 

Латински јазик 

Латински јазик III 1,3,4,5 

 

08 / / 08 



 Име и Презиме Наставен 

предмет 

Парал. во 

кои 

предава 

Наставни 

часови 

Час на 

раководител на 

паралелка 

Часови од 

проектни 

активности  

вкупно 

16.  
Розета К. 

Кољовчевска  

-Математика; 

Математичка 

анализа; Физика 

II 1 

IV1,2,3,4 

IV2мат.анал 

I1;III4физика 

 

18 
1 2 21 

17.  
Благоја 

Кочовски 

Математика; 

Линеарна 

алгебра со 

аналитичка 

геометрија; 

Алгебра 

II2 

III1,2,3,4 

III2лин.алгебра 

III2алгебра 

 

 

 

19 

 
1 1 21 

18.  
  Аланка 

Спировска  

-Математика 

 

I1,2,4,6  

II3,4,6,7 

 

 

 

 

21 
/ / 21 

19.  Арбан Иљази  

Математика; 

Физика 

 

I5,7; II5 

III5; IV5 

I5,7 Физика 

II5; III5 

физик 

 

22 

1 / 23 

20.  
Наставник по 

физика  
Физика 

I 6 

II 1,2,3 

III 1,2,3 

IV2,3 

 

20 
/ / 20 

21.  
Наставник по 

физика 
Физика 

I1,2,4 

II4 

III4 

 

 

10 
/ / 10 

22.  Кате Настевска Хемија 

I 1,2,6 

II 1,2,3 

III1,2,3 

IV3 

 

 

21 
1 / 22 

23.  Нијар  Зулали Хемија 

I4,5,7 

II4,5,6,7 

III 4,5 

 

18 1 1 20 

24.  

Наташа 

Нечовска 

(замена за 

директор 

Славица 

Божинова) 

Биологија 

I 1,2,6 

II 1,2,3 

III1,2,3 

IV3 

 

21 

1 / 22 

25.  

Наставник по 

Биологија на 

турски јазик 

Биологија 

I4,7 

II4,7 

III4,7 

 

12 1 / 13 

26.  
Сузи 

Симоновска 
Биологија  

 

II6 

III6 

IV 6 

 

06 
/ / 06 

27.  Шпреса  Хоџа Биологија 

I5,7 

II5 

III 5 

 

08 / / 08 

28.  
Сузана 

Тозиевска 
Географија 

I 1,2, 

II 1,2,3 

III3 

 

12 / / 12 

29.  

Наставник по 

географија на 

турски н.ј. 

Географија 
I4 

II4 

 

04 / / 04 

30.  

Наставник по 

географија на 

албански н.ј. 

Географија 
I5 

II5 

 

04 / / 04 

31.  
Мирјана 

Христовска 

-Информатика  

-Инф. 

технологија  

-Програмски 

јазици 

I 1,2,6 

II 1,2,3,6,7 

III2,3 

IV2 

 

 

23 1 / 24 

32.  
Енѓул  Хајдар 

 
Информатика; I4,5,7 

06 
/ / 06 

33.  Зоран Тански 
Историја   

 

I 1,2,6 

II1,2,3, 
 

20 
/ 1 21 



III1,2,3 

IV1 

34.  Ставри Мале 

Историја; 

-Историја на 

Македонија 

I4,5,7 

II4,5,6,7 

III 4,5 

IV,4,5 

 

22 
/ / 22 

35.  
Борис 

Србиновски 

-Социологија; 

-Граѓанско 

образование 

 

I 6,7 

II 1,2,3,4,5 

III 1,4,5 

 

20 
1 / 21 

36.  
Констандин 

Сековски 

-Филозофија 

-Логика 
IV1,2,3,4,5, 

 

21 / / 21 

37.  
Дијана 

Георгиевска 

-Економија  

-Менаџмент 

-Бизнис  и  

претприемништво 

-Бизнис 

 

 IV1, 2,3,6 
13 

 

 

/ 7 20 

38.  

Наставник по 

економски 

предмети на 

албански 

наставен јазик 

Економија  

Менаџмент 

Бизнис  и  

претприемништво 

IV5 07 

 

 

/ / 07 

39.  

Наставник по 

економски 

предмети на 

турски 

наставен јазик 

 

Економија  

Менаџмент 

Бизнис  и  

претприемништво 

IV4 07 

 

 

/ / 07 

40.  
Наставник по 

Вовед во право 
Вовед во право III1, 4,5 06 

 

/ 
/ 06 

41.  
Шенер 

Далиповски 
Ликовна уметност 

I1,2,4,5,6,7 

II1,2,3,4,5 
15 

 

1 
1 17 

42.  
Марија  

Јосифовска 

Музичка уметност 

Музичка култура 

I1,2,4,5,6,7 

II1,2,3,4,5 
16 

 

/ 
2 18 

43.  
Методи 

Карапалевски 

Спорт и спортски 

активности 

I1,2,6 

II7 

III 1,2,3,6,7 

 

21 

 

1 
/ 22 

44.  
Јорданчо 

Горгиевски 

Спорт и спортски 

активности 

II 1,2,3,6 

IV 1,2,3,6 19 
 

1 1 21 

45.  
Митко  

Митревски 

Спорт и спортски 

активности 

I 4,5,7 

II4,5 

III4,5     

IV 4,5 

22 

 

 

1 
/ 23 

46.  
Наумче 

Тосковски 

Педологија;   

Агрохемија 

Заштита  на  

растенијата; 

Сточарско 

производство 

Практична настава 

 

 

 

II6+7 

III 6+7 

IV6 

19 

 

 

 

 

1 

Слободни 

часови на 

училиштето 

          2 

22 

47.  
Васко 

Јовановски 

Земјоделска 

механизација; 

Земјоделство, 

ветеринарство и 

рибарство; 

Лозарство; 

Лозаро – 

овоштарско 

производство;  

Агрометеорологија 

со климатологија, 

Органско 

производство; 

Органско 

растително 

I6+7 

II6+7 

III 6+7 

IV6 

25 

 

 

 

 

 

 

1 

/ 26 



 

 

производство; 

Практична настава 

 

48.  

Елена 

Дамовска 

Марковска 

Хигиена и 

безбедност на 

храна; 

Анатомија со 

физиологија на 

домашни животни; 

Градинарство; 

Пољеделство; 

Цвеќарство; 

Градинарско 

производство; 

Поледелско 

производство; 

Учење преку работа 

I6+7 

II6+7 

III 6+7 

IV6 

21 

 

 

 

 

 

 

 

/ 
/ 21 



РАСПРЕДЕЛБА НА КЛАСНОТО РАКОВОДСТВО ПО ПАРАЛЕЛКИ 
ЗА УЧЕБНАТА 2021/22 ГОДИНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бр Име и Презиме паралелка 

ПРВА 

1.  Даниела Стерјовска I 
1
 

2.  Славица Стојановска I 
2
 

3.  Муамер Ибраимовски I 
4 

4.  Нијар Зулали I 
5 

5.  Јорданчо Георгиевски I 
6 

6.  Валмира Рушити I 
7 

   

ВТОРА 

7.  Динче  Кочевска II 
1
 

8.  Mирјана Христовска II 
2
 

9.  Славица Божинова II 
3
 

10.  Елиф Асановска II
4
 

11.  Дитар  Сабриу II
5
 

12.  Наумче Тосковски II
6
 

13.  Методиј Карапалевски II 
7
 

ТРЕТА 

14.  Борис Србиновски III 
1
 

15.  Благојче Кочовски III 
2
 

16.  Кате Настевска III 
3
 

17.  Исмета Арифовска  III 
4
 

18.  Раиф Ахмети III 
5
 

19.  Митко Митревски III 
6
 

20.  Џанан Муфти III 
7
 

ЧЕТВРТА 

21.  Марина Стојановска IV 
1
 

22.  Розета Кољовчевска Карапалевска IV 
2
 

23.  Васе Кочовска IV 
3
 

24.  Шенер Далиповски IV 
4
 

25.  Уксел Шерифи IV 
5
 

26.  Васко Јовановски IV 
6
 

 
  

 



ДОПОЛНИТЕЛНА  НАСТАВА  

 

Дополнителната настава се организира  за ученици од  I до IV  година  кои што 

имаат потешкотии во учењето и прилично заостануваат по поедини наставни содржини 

и предмети од задолжителната настава. Значењето  и целта на  застапеноста на оваа 

настава е во насока   на обезбедување квантум на знаење и умеење кои ќе овозможат да 

напредуваат и оние ученици  кои имаат потешкотии во совладувањето на некои 

наставни  содржини и предмети од задолжителна  настава. 

Согласно  законските одредби секој наставник организира часови и задолжително 

реализира согласно претходно изготвен распоред. Законски утврдениот минимум на 

часови како и редовноста и отсуствата на учениците од додатната настава секој ги води 

во пишана форма.  

Учениците кои  што  ќе  ја посетуваат оваа настава, распоредот како и 

содржините и подрачјата што ќе  бидат  опфатени  ги  одредува предметниот наставник 

од  задолжителна  настава. Реализацијата на оваа  настава е после часовите од  

задолжителна настава, а содржината  на дополнителната настава се определува според 

видот  на заостанувањето на  знаењата  на  учениците. Вклучувањето и исклучувањето 

во дополнителната  настава е поврзано  со темпото  на напредувањето и  

индивидуалните  способности на поедини  ученици во оваа и во задолжителната 

настава. Овој вид настава  ќе трае во текот на целата учебна година и определени  

денови пред полагање на поправните испити во месец мај, јуни и август. 

Обврски на непосредните носители на задачите се: 

- идентификација на  учениците 

- планирање, организација и реализација на наставата 

 Ефектите  што ги очекува училиштето се во насока на стекнување на основен 

квантум на знаење што ке му овозможи на учениците вклучување во понатамошното  

школување и во животот. 

ДОДАТНА НАСТАВА  

 

 Додатна  настава  се организира за  учениците што имаат посебни  способности 

и интереси  за определени научни и наставни содржини . 

Основна цел е да се обезбеди систематска работа со надарените и талентираните  

ученици според индивидуалните интереси. 

 Значењето и целта на застапеноста на оваа настава е во насока на развивање на 

интелектуалните  способности за  стекнување продлабочени знаења од оние што ги  

стекнале по одредени  предмети во текот на задолжителната настава. 

 Учениците, како  и содржините и подрачјата  што ќе бидат опфатени ги 

одредува предметниот  наставник, а ја верифицира активот на наставници од  

соодветниот  предмет. 

 Ефектите што ги очекува училиштето се во насока на продлабочување на 

знаењата кај учениците, развивање на нивните интелектуални способности, учество на 

сите локални, регионални и републички натпревари. 

Сите наставници ќе работаат интензивно според изготвените програми за додатна 

настава и ќе ги ангажираат своите ученици на натпревари по соодветните предмети. 

 



КОНСУЛТАТИВНА НАСТАВА  

 

Консултативната настава се изведува за укажување на помош на ученици пред 

поправни испити, вонредните, испити на година и пред полагање на државната матура, 

училишната и завршните испити. Ваква консултативна настава освен за редовните 

ученици  ќе се  изведува и за  вонредните ученици кои во процесот на самообразование 

не се во состојба или  пак тешко  можат да го совладат наставното градиво. Ваква 

настава ќе се одржува секогаш  кога за  тоа ќе се укаже потреба од  страна  на 

учениците а согласно термините за консултации кои ги објавува наставникот секоја 

година на огласна табла.      

ИЗБОРНА НАСТАВА  

 

Постапката за избор на подрачјата и предметите за трета година се спроведува на упис 

на учениците во прва година .Анкетните листови се чуваат во архивата на училиштето.                                                                                           

Реформираното гимназиско образование е збогатено со изборни предмети, со цел 

усвојување на знаења на повисоко ниво кои водат кон определени студии. 

 Во училишниот центар, учениците имаат можност да се определат за изборни 

предмети во следните подрачја: 

 општествено-хуманистичко подрачје; 

 комбинација А 

 комбинација Б 

 Јазично – уметничко подрачје; 

 комбинација А 

 комбинација Б 

 природно-математичко подрачје 

 комбинација А 

 комбинација Б 

 

Од трите подрачја на учениците им беа понудени соодветните изборни предмети. 

За учениците од втора година гимназиско образование им се понудени следниве 

три изборни предмети: 

 информатичка технологија 

 елементарна   алгебра  и  геометрија 

 говорење и пишување 

Наставните планови и профилот за земјоделско – ветеринарната струка веќе 

трета година уписот во прва  година се изврши согласно Конкурсот на МОН  во два 

нови профили и тоа: 

- агротехничар 

- техничар за фитомедицина 

Наставата според овие профили започна во учебната 2019/20 година и ке се реализира 

во II и III година. Во четврта година наставата за земјоделско ветеринарната струка ќе 

продолжи да се реализира по програмата за профилот техничар за фармерско 

производство. Во прва година за прв пат наставата ќе се реализира во дуална паралелка 

со поголем дел часови за практична настава во партнер компанија а по програма за 

агротехничар. 

 



Според изборот на учениците при упис и 2021/22 година наставата ќе се 

реализира во следните подрачја со изборни предмети за гимназиско образование: 

 

 За учениците кои избрале општествено-хуманистичко подрачје 

комбинација А изборните предмети кои ги следат по години се следниве : 

 

 

трета година Четврта година 

Социологија Историја 

Вовед во право Економија 

Латински јазик Логика 

 Менаџмент 

 

 За учениците кои избрале природно-математичкото подрачје- 

комбинација А изборните предмети кои ги следат по години се следниве : 

 

Трета година Четврта година 

Линеарна алгебра и аналитичка 

геометрија 
Математичка анализа 

Програмски јазици Физика 

Алгебра Програмски јазици 

 

 За учениците кои избрале природно-математичкото подрачје 

Комбинација Б изборните предмети кои ги следат по години се следниве 

 

трета година Четврта година 

Програмски јазици             Биологија 

Географија Хемија 

Латински јазик Физика 

 

 

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ  И  СЛОБОДНИ ЧАСОВИ НА 
УЧИЛИШТЕТО  

 

 Проектните активности претставуваат посебно подрачје во структурата на 

наставниот план на гимназиското образование. Овој сегмент претставува отворање 

адекватен простор во воспитно-образовната работа со иновирање на стручната и 

дидактичко-методската работа, каде учениците имаат можност да ги искажат своите 

знаења, способности, умеења и креативност преку реализација на одделни проекти. 

Преку проектните активности учениците се стекнуваат со продлабочени знаења 

по одделни предмети како истражување по одделни содржини за кои учениците се 

посебно заинтересирани. 

Проектните активности ќе се реализираат во рамките на училиштето и 

институциите на Општината. 



Проектните активности секој ученик ги избира преку анкетирање во текот на 

првиот месец од наставната година (септември)  во зависност од неговите интереси, а 

училиштето ги нуди следните подрачја: 

 

Подрачја- проектни активности  

 

иновации и претприемништво 

урбана култура 

граѓанска култура 

област музика 

ликовна уметност 

литературни клубови и драмски секции 

култура на здраво живеење 

природни науки 

спортски активности 

 

Слободните часови на училиштето се дефинирани како посебно подрачје во 

наставните планови за четиригодишното стручно образование. Тие се облик на 

образовна дејност со кој државата им излегува во пресрет на задоволување на 

образовните и останатите потреби на дел од учениците кои сакаат и можат да 

изучуваат и други содржини надвор од задолжителниот дел или да реализираат други 

активности.  Во рамките на слободните часови на училиштето можат да се реализираат  

од подрачјето - Активности од областа на струката. 

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА  

 Практичната настава како посебен предмет или како практични вежби    во 

одделно стручни теоретски предмети се реализира паралелно со стручно-теоретска 

настава и има функција на оспособување на учениците за извршување на определени 

работи и работни задачи. 

 Практична настава ќе се изведува со учениците од II, III и IV година од 

земјоделско-ветеринарна струка. Практична настава скоро во целост се изведува во 

наши кабинети и сопствена  земјоделска  површина и механизација. Носители на 

активностите се предметните наставници по соодветните предмети. 

Практичната настава и дел од часовите за вежби во паралелките од прва година ќе се 

реализира кај партнер компанијата АГРОМОТО ТРЕЈД – Ресен. Реализацијата на 

истата ќе се одвива согласно програмите за работа за што наставниците и 

координаторите за соработка со компанијата  посетуваа обуки и добиваат насоки од 

БРО.  

 

 

 



 

 

ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ФЕРИЈАЛНА ПРАКСА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА 
СТРУКА ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

1. Берба    Училишна 

економија 

Јули - 

Август 

1. Берба   Училишна 

економија 

2. Посета на фабрика за 

производство на сокови 

„Вита Рес” – 

Ресен 

Јуни  2. Посета на фабрика 

за производство на 

сокови 

„Вита Рес” – 

Ресен 

3. Посета на земјоделски 

аптеки и запознавање со 

палетата на пестициди 

Земјоделски 

аптеки - Ресен 

Јули  3. Посета на земјодел 

ски аптеки и 

запознавање со 

палетата на пестициди 

Земјоделски 

аптеки - Ресен 

4. Наводнување и 

површинска обработка 

во овошниот  насад 

Училишна 

економија 

Јули  4. Наводнување и 

површинска 

обработка во 

овошниот  насад 

Училишна 

економија 

5. Берба на овошни 

култури 

 Училишна 

економија 

Јули-

Август 

1. Берба на овошните 

култури 

 Училишна 

економија 

6. Посети на 

организации со цел 

учениците теоретските 

знаења да ги поврзат со 

практичната примена и 

зголемување на 

самодовербата како и со 

здобивање на работно 

искуство и работни 

вештини  

 Август  6. Посети на 

организации со цел 

учениците 

теоретските знаења да 

ги поврзат со 

практичната примена 

и зголемување на 

самодовербата како и 

со здобивање на 

работно искуство и 

работни вештини  

 

7. Одржување на  

овошниот насад 

Училишна 

економија 

Јуни -

Август 

Одржување на 

овошниот насад 

Училишна  

економија 

 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКСА ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСКАТА СТРУКА  ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  

 

1. Берба на јаболка   училишна економија  Септември/Октомври 

2. Посета на живинарска 

фарма  

АД „Агроплод” Ноември 

3.  Берба на овошни култури Училишна економија Октомври 

4. Прихранување на овошните 

култури 

Училишна економија Декември 

5. Хемиска зимска заштита во 

јаболковиот насад 

Училишна економија Јануари 

6. Резидба на овошниот насад Училишна економија Февруари 

7. Пролетна обработка и 

резидба на овошни насади 

Училишна економија Март 



8. Одржување на овошниот 

насад  

Училишна економија Април 

9. Посета на саем за 

земјоделие 

 Скопје, Нови Сад, 

Пловдив - Бугарија 

Мај 

10. Одржување на  овошниот 

насад ,берба на цреши и 

наводнување и овошниот 

насад 

Училишна економија Јуни – Август 

 

 

ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА СО НАДАРЕНИ 
И ТАЛЕНТИРАНИ  

 Една од активностите на раководителите на паралелките и предметните 

наставници од прва до четврта година ќе биде скенирање на паралелката со цел 

детектирање на видот и степенот на надареност на учениците. Начинот на кој ќе се 

врши таа постапка се изведува согласно  програма за работа со надарени и талентирани 

ученици.  

За таа цел, секој наставник  - раководител ќе добие листи со помош на кои го 

извршил скенирањето на паралелката. Со помош на психологот  ги селектира и дава 

усна препорака на предметниот наставник или активот (доколку се работи за повеќе 

сродни предмети) со што препорачува индивидуализирана или групна работа со 

талентираниот ученик. Следењето на работата и детектирањето треба да биде 

завршено најдоцна до крајот на првиот класификационен период (до крајот на 

ноември). 

Во рамки на програмата се дадени општи упатства за наставниците  и насоки како 

да ги детектираат и кои се битни показатели на одреден тип на надареност.Секој 

наставник понатаму изготвува своја програма по соодветниот предмет која е основа за 

работа со талентираните ученици.  

 Исто така, со цел поттикнување на ученикот за надоградување и развивање на 

талентот, во текот на учебната година, за време на одредени прослави и други значајни 

настани предметниот наставник ќе се грижи за соодветна промоција како позитивна 

поткрепа на негувањето на талентот на ученикот. 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА УЧЕНИЦИ СО  ПОСЕБНИ 
ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ  

Инклузивното образование има за цел создавање системи кои се флексибилни и 

нудат доволно поддршка за да се задоволат потребите на разни ученици со различни 

способности и различно потекло во редовните училишта и училници. 

Во поширока смисла, инклузивноста претставува процес на зголемено учество и 

намалена исклученост, каде што учеството значи признавање, прифаќање и почит, и 

вклученост во процесот на учење и социјалните активности на начин кој на поединецот 

му овозможува да развие чувство на припадност во група. Инклузивното образование 

овозможува пристап со кој се задоволуваат потребите за учење на сите ученици во 

еден образовен систем. Неговите начела се базираат врз основните принципи на 

Конвенцијата на правата на детето (КПД). 

Програмата се темели на ставот дека инклузијата е за различноста и еднаквоста, за 

толеранцијата и демократијата, за правото на квалитетно образование за сите. Целта ни 

е во училиштето да овозможиме квалитетно  образование, кое на учениците (без 

разлика на личните способности, потеклото или социјално-економската состојба), ќе 

им даде еднакви можности за вработувањето, а со тоа  ќе ги поттикне на самостојност, 

личен развој и активен живот во сите области. Основната намена на Програмата е да 

понуди стратегии односно насоки за работа на наставниците со ученици со посебни 

образовни потреби (ПОП) кои се запишуваат во нашето училиште. 

Во прилог на оваа Годишна програма ќе биде и Програмата за работа на 

Инклузивниот тим на нашето училиште. 

ПОВРЗУВАЊЕ НА ЕКОЛОШКАТА ПРОГРАМА СО РЕДОВНАТА 
НАСТАВА  

 Нашето училиште е дел од Мрежата на Еко – училишта. За таа цел се 

збогатуваат постоечките наставни содржини со содржини за заштита на животната 

средина и развој на еколошката свест кај учениците. Секој наставник врши интеграција 

на еко стандарди во наставните единици каде тие соодветствуваат да се вметнат со што 

ќе се збогатат постоечките предмети со еколошки содржини и содржини за заштита на 

животната средина.  Секој наставник си изготвува календар на кој час ќе ја воведе 

одредена точка на акција со цел развој  на еколошката свест на учениците.  

Работата се изведува согласно програмата изговена од Еко одборот на 

Училиштето и планот за интеграција на еколошката едукација. 

УПОТРЕБА НА ИКТ ВО НАСТАВАТА  

Согласно законските одреби секој наставник е задолжен да имплементира 30% од 

вкупниот фонд часови ИКТ во наставата. За таа цел во прилог на годишните глобални 

планови секој наставник ќе достави календар каде ќе биде наведено на кои наставни 

единици ќе биде применета ИКТ во наставата. Исто така треба да бидат планирани и 

наведени wеb  страници или други извори кои ќе се користат за време на наставата. 



Бидејќи сеуште постои опцијата која ќе биде применета во зависност од 

состојбата со пандемијата-наставата да се реализира онлајн како и минатата 2020/21 

година, тоа ќе значи целосна примена на ИКТ во наставата, по насоките од МОН.  

Наставниците кои немаат кабинети опремени со компјутери наставата ќе ја планираат 

во договор со другите наставници за отстпување или замена на кабинети.  

ОЦЕНУВАЊЕ  

Следењето и оценувањето на успехот и унапредувањето на учениците во текот на 

целата година ќе биде третирано како мошне значајна компонента во воспитно-

образовниот процес што ќе придонесе за постигнување на посолидни воспитно-

образовни резултати, кај секој ученик посебно. Преку овој процес секој наставник ќе 

оствари увид во остварувањето на поставените задачи и цели на наставните планови и 

програми.  

Учениците се оценуваат по сите наставни предмети со бројки. Бројчаното 

оценување се врши со бројките: Одличен (5), Мн. Добар (4), Добар (3), Доволен (2), 

Недоволен (1) која е негативна, а сите останати се позитивни. Во текот на едно 

полугодие секој ученик мора да добие по најмалку две оценки. 

Оценувањето е континуиран процес во текот на целата година и се врши јавно. Во 

текот на наставата се изградуваат критериуми за вреднување на резултатите од 

учењето со кои се настојува што повеќе да се објективизира оценувањето. За таа цел 

покрај усното се применуваат и други методи, техники, инструменти (писмени работи, 

наставни ливчиња, тестови, шеми, дијаграми, табели, програмирани тестови). 

Доколку наставата, во зависност од состојбата со пандемијата, се реализира 

онлајн наставниците ќе се придржуваат до Правилникот за оценување при онлајн 

настава, даден од МОН во кој се наведени прецизни насоки и упатства за оценување 

при онлајн настава. 

 Од оваа година активен ќе биде Тимот за следење и поддршка на состојбата и 

постигнатите резултати на професорите, поддршка на професорите кои постигнуваат 

слаби резултати. План за писмено оценување ќе се запишува во Дневниците за работа 

на паралелката имајки ги во предвид законските ограничувања за писмено оценување 

(дневно најмногу едно, а седмично по две писмени работи). Секој наставник е должен 

оценувањето да го врши согласно стандардите во оценувањето дадени од БРО и МОН.  

ТИМ ЗА СЛЕДЕЊЕ, АНАЛИЗА И ПОДДРШКА  

Во склоп на оценувањето претходно формираниот Тим за следење и проверка 

на усогласеноста на оценувањето со предвидените стандарди изготви процедура  за 

поплаки и жалби по добиени оцени, за начинот на информирање на родителите и 

учениците за овие прашања. Tимот за следење, анализа и поддршка е составен од: 

стручната служба  Елизабета Волкановска - за следење на постигањата и редовноста и 

дисциплината по паралелки и по класификациони периоди, Кате Настевска и Славица 

Стојановска - за анализа на состојбата на постигнатите резултати на професорите, 

план за поддршка на професорите кои покажуваат слаби резултати од работењето, 



поддршка за професорите кои се иноватори и креатори на развојот на квалитетното 

оценување, планирање на споделување на добра пракса во рамки на училиштето.   

САМО- ЕВАЛУАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО  

Самоевалвацијата на училиштето се врши на секои две години и нејзината 

изработка ја координира тим од наставници кои посетиле обука за работа на истата. 

Самоевалвацијата се работи оваа учебна година најдоцна до месец септември. 

ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ  

Ова подрачје од дејноста на Училиштето има мошне широка содржина како и 

форми и патишта за вклучување на учениците од прва до четврта година. Самата 

организација на воннаставните активности има суштинско значење во воспитно-

образовната дејност на Училиштето. 

Воннаставните активности ги опфаќаат: 

 Училишен спорт 

 слободните ученички активности; 

 екскурзиите; 

 општествено корисна работа; 

 заштита и унапредување на здравјето на учениците и култура на 

живеењето; 

 општествено културна  дејност; 

 следење и унапредување на воспитно-образовната работа и општествена 

дејност. 

 

УЧИЛИШЕН СПОРТ  

Оваа област опфаќа активности преку кои учениците имаат можност да го 

развијат спортскиот афинитет кон некои дисциплини. Во ова подрачје имаме помош и 

од локалната средина кога е во прашање  превоз на ученици, кога е во прашање 

државен натпревар или афирмација на училиштето надвор од општината. 

Обврски на наставниците реализатори се: 

- планирање, програмирање и реализирање на програмите 

- учество на учениците на општинските, регионалните и државните натпревари 

- учество во одбележување на разни датуми од интерес на училиштето и 

локалната средина 

- учество во медиуми 

Во нашето училиште функционира  Училишно друштво за спорт кое ги опфаќа 

следниве области за кои се задолжени одговорни професори: Карапалевски Методи, 

Митревски Митко и Георгиевски Јорданчо. 

 Фудбал 

 Аеробик 

 Кошарка 



 Ракомет 

 Планинарење 

 Шах 

 Атлетика 

 Скијање 

 Џудо 

 Пинг - понг 

Конкретни месечни распределенија за активностите се дадени во програмата за 

работа на Стручниот актив за Спорт и спортски активности. 

СЕКЦИИ И СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ  

Се планираат како слободни активности за проширување на знаењата по одделни 

предмети, слободни културно-уметнички активности, работно производствени 

активности и слободно спортски активности. Значењето и целта на застапеноста е 

поттикнување на креативниот дух на учениците според нивните способности, културно 

издигнување на личноста како и презентирање на нивните успеси и афирмација на 

училиштето. 

Структурата на слободните ученички активности опфаќа повеќе воспитно-

образовни подрачја, а во зависност од содржините и начинот на реализирање се врши 

групирање на активностите.  

Подрачјето Слободни  културно- уметнички активности  опфаќа секции преку кои 

учениците можат да го развијат својот уметничко креативен дух преку убавиот пишан 

збор, сликањето, песната, драмата, новинарството и слично. 

Содржински истите се формираат на ниво на училиште и покриваат одредена 

област или се организираат како слободно културно-уметнички содржини. Истите 

имаат за цел да ги прошируваат и продлабочуваат знаењата и способностите стекнати 

низ редовната настава. Во текот на учебната 2021/22 година ќе се организираат 

следниве слободни активности: 

Ред. Бр Назив на секцијата 
Број на 

групи 

Наставници кои ќе работат 

со секциите- групите 

1 Новинарска 1 
Стефановска Лика и 

Стерјовска Даниела 

2 Драмска 1 Кочевска  Динче 

3 Рецитаторска 1 Стојановска  Марина 

4 Еколошка 1 Симоновска Сузи 

5 Историска 1 
Тански Зоран 

Мале Ставри 

6 Младина на Црвен Крст 1 Нечовска Наташа (замена) 

7 Музичка 1 Јосифовска Марија 

8 Ликовна 1 Далиповски Шенер 
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Училишно друштво за спорт 

(Ракомет, Фудбал,Аеробик, 

Кошарка, 

Планинарска,Велосипедизам, 

Пинг-понг, Шах) 

 

5 

Карапалевски Методи 

Митревски Митко   

Георгиевски Јорданчо 

    

Програмите за работа на овие активности ќе ги изработат одговорните 

наставници а ќе ги усвојат стручните активи. Во сите организирани форми учениците 

ќе бидат вклучени просечно 1 час седмично и за сите активности одговорните 

наставници ќе водат посебен дневник за работа. 

ОПШТЕСТВЕНО ХУМАНИТАРНА РАБОТА  

Општествено културна дејност се развива со цел да се поттикнат врвни 

достигнувања во сите сфери на воспитно-образовната дејност и во пригодни моменти 

истите да се презентираат во општествената средина, со кое ќе се придонесе за 

поцелосна афирмација на училиштето и развивање на општествениот живот и 

подигање на општата култура на средината. Општествено културна дејност ќе се 

реализира во рамките на Училиштето и институциите на Општината. 

Задачи на општествено-културната дејност се: 

- училиштето да се афирмира како културен и просветен центар на 

општествената средина, 

- да им се овозможи на учениците да ги запознаат јавните и културните 

инсититуции во општествената средина, 

- воспитно-образовните резултати во училиштето да бидат достапни за средината, 

- во текот на годината да бидат одбележани и со историски часови повеќе 

историски датуми. 

Општествено хуманитарните активности кои што ги поддржува Училиштето 

времето на реализација и задолжените наставници се дадени во прилог Програмата за 

општествено хуманитарната работа. 

ЕКО- ПАТРОЛИ  

Еко патролата на Училиштето е составено од по двајца ученици од секоја 

паралалека, која е со променлив состав и членуваат дежурните ученици задолжени за 

таа работна недела. Истите патролираат за време на часот на раководител на паралелка 

во школскиот двор и ходниците на Училиштето ја констатираат состојбата и го чистат 

училишниот двор од отпадоци.  

ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИ  

Учениците со помош и поддршка од наставниците учествуваат во различни 

манифестации, натпревар и постигнуваат високи резултати во различни области што се 

организираат на локално, национално или на меѓународно ниво. Се користат средства 

за афирмирање на воннаставните активности и на продуктите од нив. Тука се 

истакнува соработката на локалната средина како партнер во реализација и 

спроведување на воннаставните активности и афирмација на учениците и училиштето. 



Придобивките од воннаставните активности се афирмација на училиштето, 

афирмација на личноста на учениците,  проширување на знаењата, организација на 

слободното време на учениците, развивање на способностите и самодовербата на 

учениците и развивање на свест за постигнување и натпреварувачки дух. 

ПОСТИГНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  

Во програмата за работа на стручната служба на Училиштетео е зацртана анализа 

на постигањата на учениците по квартали.  

На табелата е прикажан општиот успех во Училиштето на крајот од првото 

полугодие – споредбена анализа од претходните години 2014/15 , 2015/16, 

2016/17,2017/18:2018/19,2019/20,2020/21 

Полугодие 

Среден успех 
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

2019/20 2020/21 

Гимназиско 3,46 3.48 3.75 3,79 3,94 
4,06 4,26 

Земјоделско-

ветеринарна 
2,32 2.31 2.32 2,36 2,73 

2,75 2,75 

Вкупно 2,89 2.9 3.04 3,07 3,34 3,41 3,50 

 

Следнава табела ја  прикажува  споредбената анализа за успех – просек на 

Училиштето на  крај на година во претходните години 2014/15,2015/16, 2016/17, 

2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21. 

Крај на година 

Среден успех 
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

2019/20 2020/21 

Гимназиско 3,89 3.97 4.21 4,35 4,39 4,46 4,59 

Земјоделско-

ветеринарна 
2,56 2.68 2.6 2,94 

 

3,07 

3,14 3,13 

Вкупно 3,26 3.33 3.41 3,65 3,73 3,80 3,86 

 

Со цел подобрување на прикажаните резултати во текот на оваа учебна програма 

со соодветни програми и планови за активности дадени во прилог на Годишната 

програма ќе се работи на професионалното усовршување на наставниците на 

користење на различни форми и методи на мотивација на учениците и се наведени 

начините на промовирање на постигањата на учениците. 

 

ДРЖАВНА, УЧИЛИШНА  МАТУРА  И  ЗАВРШЕН  ИСПИТ  ЗА  
УЧЕНИЦИТЕ  ОД  IV ГОДИНА  

 

         Средното  образование  согласно  Законот  за  средно  образование  се заокружува  

со:  државна  матура  или  училишна матура, четиригодишното  стручно  образование  

со  државна матура или со завршен испит. 



  Учениците  кои  сакаат  да  го  продолжат  своето  образование  на  факултет  треба  да  

полагаат  државна  матура,  додека  оние  ученици  кои  нема  да  продолжат  на  

факултет  може  да  полагаат  училишна  матура  или  завршен  испит. 

Термините за полагање на матурските испити секоја учебна година се во согласност со 

Календарот за работа на училиштата за учебната година. 

           *Државната  матура  во гимназиското образование  се состои од: 
I. Екстерно  полагање          

 Задолжителен  предмет –  мајчин јазик; 

  Прв изборен предмет – странски јазик или математика; 

 Втор изборен предмет -  хемија, физика, биологија, историја, 

филозофија, социологија, географија 

II. Интерно  полагање – еден изборен наставен  предмет; (од листа на 

наставни  предмети  за  полагање на државна матура  дадени во 

Концепцијата за полагање матурски испити) 

III. Проектна задача  од еден наставен предмет или од една образовна област. 

 

Кандидатот, покрај  трите екстерни  наставни предмети и еден на интерно ниво  

може да избере да полага и уште најмногу други два наставни предмети од листата 

на предмети за изборен дел.   

 Државната  матура  во средното стручно образование  се состои од: 

I. Екстерно  полагање            

  Задолжителен  предмет –  мајчин јазик; 

  Прв изборен екстерен предмет -  странски јазик или   математика;     

 Втор изборен општообразовен екстерен предмет – избран предмет од 

понудена листа  на предмети кои се понудени во втора година;                                                      

II. Интерно  полагање - еден  изборен  стручен  предмет  од  соодветна струка 

(од листа на предмети од Концепцијата за соодветната струка) 

III. Проектна задача - од еден наставен предмет или од една образовна област. 

Кандидатот, покрај  трите наставни предмети, може да избере да полага и уште 

најмногу други два наставни предмети на интерно ниво од листата на предмети за 

изборен дел. 

        Проверувањето  на знаењата, умеењата и способностите на кандидатите и 

оценувањето по наставните  предмети од задолжителниот  и од изборниот дел се 

изведува екстерно а четвртиот изборен предмет и проектната задача ќе се врши 

интерно.  

 Училишна  матура во гимназиското образование се состои од:      
I. Задолжителен  дел – еден  наставен  предмет ( мајчин јазик) 

II. Изборен дел – еден наставен предмет (од листа на предмети за гимназиско 

образование дадени во Концепцијата) 

III. Проектна задача  од еден наставен предмет или од една образовна област. 

 

 
Завршен  испит  во  четиригодишното  средно  стручно  образование: 

I. Задолжителен  дел – еден  наставен  предмет;( мајчин јазик) 

II. Изборен дел – еден наставен предмет; (од листа на стручни предмети 

карактеристични  за  образовниот  профил) 

III. Проектна задача  има за цел да ја провери теоретската и практичната 

оспособеност на ученикот за вршење на работи од областа на образовниот 

профил.  



  Проверувањето  на знаењата, умеењата и способностите на кандидатите и 

оценувањето по наставните  предмети од задолжителниот  и од изборниот дел се 

изведува интерно.  

*Доколку се донесе нова Концепција за полагање на Државната матура во 

гимназиското и средното стручно образование полагањето ќе биде 

прилагодено согласно истата. 

  

ИСПИТИ  

Во текот на годината ќе бидат изведувани: поправни, дополнителни, испит на 

година  и  вонредни испити како и испитите од државната  матура,  училишната  

матура во  гимназиското  образование, завршен испит во земјоделско – ветеринарна 

струка. 

Поправните испити за учениците од прва, втора и трета година ќе се изведуваат 

во два испитни рока –јунски и августовски. 

Подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои 

се упатени на поправни, дополнителни испити или испит на година, вонредните испити 

како и пријавувањето и распоредите за полагање на истите  ќе се организира согласно 

Календарот за работа на Средните училишта усвоен од МОН. 

Спроведувањето на испитите се реализира пред тричлена комисија составена од 

наставници од соодветните или сродни предмети.  

Спроведувањето на матурските испити  се организира согласно насоките од 

Државен испитен центар  и  од   Училишна  матурска  комисија  составена од : 

       1. Претседател 

2. Заменик  на претседателот 

3. Секретар 

4. Секретар за албанска и турска паралелка 

5. Член 

6. Член 

Оваа комисија по  потреба  може  да  се  зголеми за  уште  два  члена заради 

изведување на настава на македонски, турски и албански наставен јазик. 

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Заради систематското и постојано следење, анализирање и вреднување на 

воспитно - образовната работа што ќе се остварува во текот на годината, во сите 

делови на процесот на училиштето, задолжително се води педагошка документација 

предвидена со законските прописи. 

На тој начин ќе се обезбеди користење на фaктографски материјали за 

проучување на прашањата и проблемите кои се содржани во истите. Најважни се 

следните документи: 

1. Годишна програма за работа на училиштето; 

2. Годишен и полугодишен извештај 



3.  Глобални и оперативни планови за работа на наставниците; 

4. класна книга (дневникот за работа); 

5. Дневници за работа  на паралелката ; 

6.   електронски  дневник; 

6. записници за работата на стручните органи и органи на управување на 

училиштето; 

7. записници од испитите; 

8. ученички книшки; 

9. Главна книга за учениците; 

        10.   Главна  книга  за државна, училишна матура и завршен испит; 

       11.   Книга  за дежурство  на  наставниците; 

       12. индивидуални планови за работа на секој извршител 

Раководителите на паралелката  се грижат за: 

 - издавање на ученички книшки, кои мора да му бидат издадени на секој 

ученик до 20-ти октомври; 

 - водење книга за работа на паралелката (дневникот на паралелката) чие 

глобално оформување треба да заврши до 30-ти септември; 

 - главна книга на учениците од паралелката која треба да се оформи до 20-ти 

декември, во која податоците се внесуваат од изводот на матичната книга на родените 

и свидетелството за претходно завршена година и одделение; 

     -  главна  книга  за државна, училишна матура и завршен испит која треба да се 

оформи по завршувањето на полагањето на матурските испити; 

 - записници од испитите и внесување на оценките во сведителствата и 

главните книги; 

 - записници од одржаните седници на совет на паралелката и од средбите на 

родителите; 

      - записници  од  одржаните  седници  на  училишниот  одбор,  советите  на  

родителите. 

 - издавање на свидетелства за завршена година и дипломи. 

Секретарот на училиштето ги чува главните книги, записниците од сите видови 

испити, записниците од работата на стручните и управните органи, записниците од 

завршните испити. 

 

БЕЗБЕДНОСТ ВО УЧИЛИШТЕТО  

ПОЗИТИВНА СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛНА КЛИМА  

Грижата на училиштето за здрав и културен живот на учениците и другите 

учесници во наставно-воспитниот процес ќе продолжи во текот на целата учебна 

година.  

Редовно ќе се вршат лекарски и санитарни прегледи како и вакцинирање на 

учениците. 

 Во време на пандемија посебно внимание се планира да се обрне на зачувување 

на менталното здравје на учениците, здрава социјална клима која ќе ги анулира 

негативните влијанија на интернет-техниката и социјалната изолација посебно во 

време на услови на пандемија. Активностите се дадени во Програмата за работа на 

психологот на училиштето, Програма за грижа за здравјето на учениците, Младинската 



организација на училиштето и програмите за работа по предметите од хуманистичка 

природа. 

Посебно внимание ќе се посвети на естетскиот изглед и условите во внатрешните 

простории во училиштето : ходници, училници, и кабинтетски простор, училишниот 

двор кој оваа година се уредува од тим наставници и ученици со финансиски  гранд  од 

Проектот за  мултиетничките активности.  Одговорни носители на задачата се класните 

раководители во соработка со дежурните наставници, психологот, домаќинот со 

помошниот персонал. 

Целта на здравствената и физичката култура е изградување на здрава личност 

(психички, физички и социјално) способна да се грижи за своето здравје и за здравјето 

на своето семејство, поблиската околина и заедница. За таа цел се вклучуваат и 

надворешни институции како Завод за јавно здравје, Црвен крст, невладини 

организации и сл. 

Задачи на здравствената и физичката култура се: 

- да ја развива и формира свеста кај учениците за здравјето како основен извор 

на среќата кај човекот, 

- да го сознаваат штетното дејство на разните агенси врз здравјето и да се 

оспособуваат за активно учество во борбата за унапредување на здравјето, 

- да се формираат работни навики и позитивен систем на вредности како услов 

за зачувување на менталното здравје преку постојано афирмирање на работата, 

- да ја развива свеста на поврзаноста на интелектуалната и физичката  работа и 

значењето на нивното содејство за зачувување на здравјето, 

- да се обезбедат оптимални услови во училиштето за развивање на 

здравствената и физичката култура и да се унапредува здравјето и психофизичкиот 

развој на учениците, 

- да се формираат позитивни здравствено-хигиенски навики кај учениците, 

- да се превземат мерки за подобра здравствена заштита кај учениците 

- да се сочува и зајакне менталното здравје со што младата личност ќе биде 

оспособена за соочување со предизвици  

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО  

Грижата за здравјето на децата е приоритет не само заради самото здравје, туку и 

од гледна точка на самиот образовен систем – за да можат децата да учат треба да се 

здрави. Тргнувјќи од оваа констатација, заштитата и унапредувањето на здравјето на 

учениците е обврска на сите во училиштето, во непосредна соработка со родителите, 

здравствената служба и пошироката заедница. Со оглед на комплексноста и 

екстензивноста на категоријата здравје, глобално содржините во рамките на 

училишната здравствена политика во програмата се групирани во три подрачја: 

-унапредување на здравјето во физичка смисла; 

-унапредување на менталното здравје; 

-социјално здравје 

Училиштето има тим од наставници кои посетиле обука за Прва помош и се 

обучени да дејствуваат во ситуациите кога е потребно. 

 Тимот, но и сите наставници и вработени во училиштето се запознати со 

Процедурата на реагирање на немил  настан која е прифатена од Наставничкиот Совет 

а одобрена од Училишен одбор и содржи : 

1. При ситуација-настан во кој ќе се забележи потреба од интервенција дежурниот 

наставник во ходникот (за време на одмор) или предметниот наставник (за време на 



час) е должен за го извести доколку е можно и да ги повика најмалку еден од 

членовите на тимот за пружање прва помош.  

2. При ситуација – настан во кој ќе се забележи прекршување  на куќниот ред и 

кодексот на однесување на учениците се повикува психологот на училиштето со цел 

разрешување на конфликтната ситуација, доколку настанот се случува во Училишниот 

двор дојавата треба да биде проследена од дежурниот наставник во ходникот и 

хигиеничарот кој е на смена, до стручната служба и Директорот. 

3. Реагирање при забележани симптоми на КОВИД согласно протоколите од 

МОН доколку наставата се реализира со физичко присуство и психолошка поддршка за 

учениците и нивните семејства заболени од КОВИД 

Доколку се утврди за потребно психологот  го информира Секретарот кој 

известува до соодветна институција (Брза Помош, Центар за социјална работа, 

Полиција и сл) 

ХИГИЕНА ВО УЧИЛИШТЕТО  

Техничкиот персонал континуирано ќе се грижи за хигиената во  училиштето. 

Дезинфекцијата  редовно  се  извршува  во  текот  на  годината,  а со оглед на 

ситуацијата со пандемијата како и минатата година ќе се обрне посебно внимание на 

сите Протоколи и насоки од МОН и Комисијата за здравство. Во текот на минатата 

година веќе се обезбедени сите материјално-технички средства како безконтактни 

апарати за мерење телесна температура, средства за дезинфекција, поставени ознаки за 

движење и промотивни материјали за одржување дистанца, миење на раце, носење 

маска во затворениот простор и др. 

 За  одржување  на  хигиената  и  другите технички работи се грижат вработени во 

техничката служба прикажан во следнава табела: 

 

 
Име и презиме Образование Работно место 

Стојковска Жаклина  Средно  образование Хигиеничар 

Горгиевска Љубица  Средно  образование Хигиеничар 

Радевски  Илче  Основнообразование Хигиеничар 

Симоновска Виолетка  Основно  образование Хигиеничар 

Темелковски Благојче Средно  образование Хигиеничар 

Крунтовски Гоце КВ- работник Хаус мајстор 

Рахела Транталовска Средно образование Одржувач на училишна економија 

 

Во училиштето се води грижа за хигиената, особено за тоалетите кои ги користат 

учениците. Истите секојдневно се дезинфицираат како и санитариите во нив. 

Хигиената е на високо ниво како во училниците така и во ходниците, по скалите и во 

сите други простории во училиштето. Прозорците, вратите и другиот инвентар 

генерално се чистат по два пати во секое полугодие. Училишниот двор и сите земјени 

и тревни површини редовно се одржуваат од страна на учениците од земјоделско 

ветеринарната струка со одговорните наставници  и од учениците од сите паралелки 

кои имаат определен дел кои сами го чистат еднаш неделно. 

Мора  да  се  нагласи  изразеното  некултурно  однесување  на  одредени  ученици  

преку: фрлање  на  отпадоци  низ  училниците,  ходниците  како  и  во  санитарните  

чворови  и  покрај  присуството  на  корпи  за  отпадоци, шарањето  по  ѕидовите  и  

појасите  со  мрсна  боја, школскиот  инвентар  и  дограма.   

Тимот од биолози заедно со психологот  на училиштето е задолжен за изработка 

на Програма за грижа за здравјето на учениците која опфаќа конкретни активности во 

текот на целата наставна година и задолжени наставници. 



Континуирано ќе се вршат систематските прегледи и вакцинацијата на учениците 

и вработените согласно календарот кој е даден во прилог на Годишната програма . 

Низ разни форми на презентации и едукативни предавања ќе се врши едукација 

за здравата исхрана и унапредување на здравјето на учениците како и зачувување на 

менталното и психичкото здравје кај адолесцентите, градење на здрави и прифатливи 

животни навики и остварување на личните потенцијали. 

 Доколку е потребно планираните активности ќе бидат надополнети со предавања 

кои не се предвидени во дадениот план во прилог.  

Работилници, советодавни разговори и едукација ќе спроведува психологот на 

училиштето со индивидуални или групни средби со учениците со цел зачувување и 

унапредување на социоемоционалниот развој на учениците. 

 УЧИЛИШНА КЛИМА И ОДНОСИ ВО УЧИЛИШТЕТО  

ДИСЦИПЛИНА  

Во поглед на одржување на редот и дисциплината во Училиштето постојат 

Кодекс на однесување на учениците и наставинците и Куќен ред на училиштето со кој 

учениците се запознаваат на почеток од наставната година. (прилог Куќен ред и Кодекс 

на однесување) . Дополнително заради пандемијата и реализацијата на онлајн настава  

наставниците  и учениците имаат обврска да се придржуваат до Кодекс за однесување 

за време на онлајн наставата.  

За одржување на редот и дисциплината во училиштето континуирано се грижат 

сите наставници, а секојдневно се определени одговорни – дежурни наставници на 

секој кат–кои ги контролираат  ходниците, а еден од дежурните наставници води и 

писмена евиденција за тековните збиднувања. За оваа учебна година распоредот за 

дежурства по ходници ќе биде истакнат на огласна табла со почетокот на наставната 

година после изработката на распоредот за настава . Со тоа секој наставник ќе добие 

задолжение и ќе биде вклучен во одржувањето на дисциплината и редот во 

училиштето. 

За редот и дисциплината после завршувањето на наставата се грижи чуварска служба.  

Име и презиме Образование Работно место 

Милошевски  Илија Средно  образование Чувар 

Сековски  Ристе Средно  образование Чувар 

 

За отварањето на зградата се грижи хигиеничарот кој е од прва смена. Првата 

смена во Училиштето започнува од 6 часот, од затворањето на зградата после 16 часот 

се грижи хигиеничарот  кој е во втора смена. 

 

 

ЕСТЕТСКО И ФУНКЦИОНАЛНО УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 
УЧИЛИШТЕТО  



За естетското и функционалното уредување на просторот во Училиштето и 

училишниот двор се грижат тројца агрономи заедно со учениците од земјоделско 

ветеринарната струка, членовите на  еколошката секција и на  Младинската заедница. 

Ликовната секција во училиштето заедно со задолжениот наставник во соработка 

со младинската организација на Училиштето вршат естетско уредување на ходниците 

на зградата по повод одредени празници (Парониот празник на училиштето, Нова 

Година, Велигден, Бајрам и сл). 

Дел од активностите за естетско уредување на дворот на училиштето ќе бидат 

реализирани со средствата добиени од проектот за мултиетничка интеграција кои се 

планирани и реализирани од тим наставници и група ученици од различен етнички 

состав. 

ЕТИЧКИ КОДЕКСИ  

 Секоја година се врши иновирање  на текстот на етичкиот кодекс на ученици, 

професори, родители, други вработени. Сите кодекси за однесување на учениците, 

наставниците родителите и другите вработени ќе бидат дадени во прилог на оваа 

програма. За иновирање на текстот на кодексите е задолжен тимот во кој членуваат 

секретрот и стручната служба. 

 Еко-кодекс-  ја дефинира целата мисија на училиштето и претставува заеднички 

став односно правилник на однесување на сите вклучени во еколошката програма. На 

јасен и декларативен начин се покажува посветеноста на училиштето за подобрување 

на условите во кои се учи и работи.. Еко-кодексот се истакнува на видно место. 

 

МУЛТИ- КУЛТУРАЛИЗАМ  

Во нашето Училиште од 2008 година наставата се изведува на три јазици, 

македонски, албански и турски јазик. Во текот на годината активностите предвидени 

во акционите планови задолжително вклучуваат заеднички активности со цел 

запознавање и почитување на различностите. Одговорен тим за оваа компонента и 

изготвување на акционен план за реализација на мултикултурните активности во 

редовната и во воннаставните активности се: Директорот- Славица Божинова, 

психологот- Елизабета Волкановска и професори од различните националности и со 

координатор Благоја Кочовски. Веќе неколку  години  училиштето е вклучено во рамки 

на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованиетово соработка со 

МОН и БРО. Улогата на тимот е да раководи со активностите за меѓуетничка 

интеграција во текот на целата учебна година, кои би имале  за цел  подигнување на 

квалитетот на комуникацијата и меѓусебната доверба и соработка помегу сите 

структури во училиштето. Се одржа и успешна десеминација на сите наставници која 

придонесе да се реализираат голем број на активности  со мултиетнички и 

мултикултурен карактер кои станаа пример во Општината како се гради соживот  кои 

беа прикажан и на дел од медиумите и социјалните мрежи . Во текот на учебната 



2020/21 година склучен е договор за соработка со партнер училиште од медицинската 

струка во Битола со кое ќе се реализираат дел од активностите со мултиетнички 

карактер. Годишната програма за МИО активностите е дадена во делот со Прилози. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ  НА ОБРАЗОВНИОТ КАДАР  

ДЕТЕКТИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ  

Директорот, наставникот и стручниот соработник во училиштето во текот на 

својата работа се должни професионално да се усовршуваат, согласно законот и 

прописот на Министерот. 

За професионалното усовршување и оспособување на секој наставник и стручен 

соработник во училиштето се води професионално досие каде формата, содржината и 

начинот на водењето на професионалното досие е пропишано од министерот на 

предлог на Бирото и Центарот за стручно образование и обука. 

 Наставникот и стручниот соработник кои за прв пат се вработуваат во училиште 

се со звање наставник-приправник и стручен соработник- приправник. 

АКТИВНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ  

Во рамки на самоевалуацијата преку анкетирање на наставниците се врши 

определба на приоритети за обуки со цел усовршуванње на наставниот кадар за 

усовршување на наставниот кадар . Во текот на учебната година доколку БРО и МОН 

планираат реализација на одредени проекти лицето задолжено за контакт- секретарот 

на училиштето ги известува наставниците за понудените обуки. Директорот врши 

избор на соодветни наставници кои ќе ја следат обуката/проектот. Истите се должни 

после враќањето да извршат дисеминација од проектот на сите наставници во 

училиштето.  

ЛИЧЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ  

Личниот развој на наставникот и нивното напредување се следи преку 

континуирано водење на досие на вработениот од страна на психологот во 

Училиштето. 

Во текот на септември секој наставника доставува Личен план за професионален 

развој каде што ги заведува обуките и подрачјата каде планира да се надоградува.    

 Во досието за наставник се евидентира посетата на семинари и обуки, учество на 

конференции, регионални средби пишани статии и сл, со цел мотивација на 

наставниците за понатамошно напредување Директорот на секој наставнички совет го 

информира колегиумот за постигањата на натпреварите и посетеноста на обуките со 

што врши јавна афирмација на наставникот.  

ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ  



Професионалниот развој во училиштето оди преку хоризонтални учење 

(наставниците учат едни од други) и вклучува различни форми на организиран и 

планиран трансфер на знаење и размена на професионалните искуства во рамки на 

училиштето или помеѓу училиштата. Истражувањето т.е практиката покажува дека 

најдобри резултати, во однос на професионалниот развој се постигнува со примена на 

различни форми на хоризонтални учења. 

За спроведување на хоризонтално учење важна е тимската работа. Ова 

придонесува за подобра реализација на професионалниот развој на вработените во 

институцијата, под услов тие да се спроведуваат во согласност со начелата кои 

обезбедуваат меѓусебната компатибилност и продуктивноста. Тимска работа 

обезбедува можности да креираат и развиваат нови идеи, како и значително поголема 

ефикасност во споредба со поединецот.  

Активности кои ќе придонесат за поуспешно хоризонтално учење и размена на 

искуства се следниве: 

1. Собирање и разгледување на информации за можностите за професионален 

развој на национално ниво 

2. Совети / поддршка на наставниците по барање или врз основа на набљудувања 

во училиште  

3. Групи на интерес/ може да се формираат со користење на различни области во 

кои постои заеднички интерес 

4. Состаноци во училиштето, кои можат да бидат организирани како трибини,  

дебати, Семинари во училиште  односно имплементација на различни програми за 

обука во согласност со проценката на потребите и приоритетни прашања во однос на 

професионалниот развој на училишно ниво.  

5. Отворена (пилот и реномирана) настава може да се организира на ниво на 

субјектот и наставниците во училница, како и во рамките на професијата 

6. Акции- истражувања   

7. Менторство  

8. Поддршка на индивидуалното учење 

 

ТИМСКА РАБОТА И УЧИЛИШНА КЛИМА  

Тимската работа е многу значајна за подобра реализација на професионалниот 

развој на вработените, под услов тие да се спроведуваат во согласност со начелата кои 

обезбедуваат меѓусебната компатибилност и продуктивноста. Тимска работа 

обезбедува можности да креираат и развиваат нови идеи, како и значително поголема 

ефикасност. 

На почеток на учебната година директорот со наставничкиот совет врши 

формирање на комисии водејки сметка за етничка и полова застапеност. Комисиите се 

формираат за различни потреби и тоа: 

1. Комисија за реализирање на државна матура УМК 

2. Комисија за јавни набавки  

3. Комисија за прием на ученици 

4. Комисија за рангирање 



5. Комисија за формирање на паралелки 

6. Комисија за прием и распределба на учебници 

7. Комисија за прием на нови наставници по оглас 

8. Комисија за спреведување на екскурзии 

9. Комисија за организација на матурската прослава и фотографирање  

10. Училишни предметни комисии за полагање на поправните, вонредните и 

интерните испити 

11. Комисија за попис 

12. Комисија за архивско работење 

13. Тим за изработка на презентации и брошури  

14. Тим за презентирање на училиштето 

15. Тимови за изработка на Годишната програма 

По потреба во текот на наставата ќе бидат формирани и други комисии во 

зависност од потребите и динамиката на работа. 

Тимската работа е основа за креирање на позитивна клима на соработка која 

овозможува подобрување на резултатите од работењето, ефективни состаноци, взаемно 

почитување и доверба, конструктивност, критичност и самокритичност. Директорот 

како раководен орган постојано, зависно од барањата на задачите, планирањето на 

активностите ќе го врши преку барања за тимска работа. 

 

СТРУЧНИ АКТИВИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/22  ГОДИНА  

 

Претседатели на стручни активи 

Македонски јазик и литература Даниела Стерјовска 

Странски јазици Жанета Стрезоска 

Математика, информатика, физика Благојче Кочовски 

Биологија, хемија, географија Кате Настевска  

Општествени предмети и уметности Шенер Далиповски 

Спорт и спортски активности Јорданчо Георгиевски 

Земјоделско-ветеринарна струка Елена Дамовска  

 

ВКЛУЧЕНОСТ НА СЕМЕЈСТВАТА ВО УЧИЛИШТЕТО  

 

1. ВКЛУЧЕНОСТ НА СЕМЕЈСТВОТО ВО ЖИВОТОТ И РАБОТАТА НА 
УЧИЛИШТЕТО  

 

Ова структурално подрачје ќе се остварува на следнива начини: 

1.Соработка со семејството, особено со родителите и учениците; 



2.Соработка со локалната самоуправа и воспитно – образовни установи, 

институции од областа на културата, претпријатија и други органи и организации 

заради збогатување на воспитно – образовната работа со учениците; 

3.Организирање разновидни оптшествени, културни и образовни активности со 

младината и возрасното население од локалната средина; 

4.Информирање на пошироката јавност за резултатите и постигнувањата на 

училиштето;  

5.Вклучување на училиштето во други културни и образовни активности, во 

рамките на локалната самоуправа; 

Вклученоста на родителите во процесот на учење се манифестира најдобро 

преку Советот на родители кој ги врши следните работи: 

-разгледува прашања од животот и работата на училиштето и дава мислење за 

подобрување на воспитно-образовната работа; 

-го разгледува успехот и поведението на учениците и дава мислење за 

подобрување на истиот; 

-ја следи редовноста на учениците и дава мислење за нејзино подобрување; 

-соработува со наставничкиот совет; 

-именува свои претставници за членови на Училишниот одбор; 

-се грижи за обезбедување на материјални средства преку спозорства за 

осовременување на наставата, изведување на екскурзии со учениците, награди на 

учениците, посети и подобрување на условите за работа; 

-се грижи за обезбедување на средства на ученици – социјални случаи; 

-врши и други работи од интерес на унапредување на дејноста во училиштето. 

Согласно распоредот на наставниците секој наставник е должен да истакне на 

огласна табла термин за прием и консултации со родители. 

2. ВКЛУЧЕНОСТ НА СЕМЕЈСТВОТО ВО ПРОЦЕСОТ  НА УЧЕЊЕ  

Соработката со родителите ќе се одвива преку заеднички и индивидуални 

родителски средби, разговори со можност за вклучување на родителите во реализација 

на воспитно – образовни задачи, а особено во делот на подобрување на условите за 

непречно одвивање на наставата, естетско обликување и уредување на училниците при 

изведување на културно забавни програми во училиштето и локалната средина, при 

изведување спортски натпревари, помош во изведување на екскурзии, излети, 

летувања и сл. Родителите ќе се вклучат во реализација и на други активности, во 

зависност од потребите на учениците и училиштето.  

Подготовката што ја организира училиштето за учениците за избор на 

понатамошно образование по завршување на средно образование опфаќа широк 

спектар на добро структурирани пристапи: на пр. самооценување на вештините, 

интересите и знаењата на учениците, редовно информирање на родителите и 

учениците за помошта што може да ја добијат во училиштето преку пишани и усни 

соопштенија од страна на раководителот на паралелка и психологот. 

Индивидуалните разговори ќе се одвиваат по потреба, иницирани од 

раководителите на паралелка и психологот. Согласно Законот за средно овразование и 

Правилник за советување на ученици и родители, психологот врши и советување на 

родителите, чии деца покажуват слаб успех, неоправдано отсуство од настава и 

неприлагодено однесување. Процедурата за вршење на психолошките советувања  ја 



иницира раководителот на паралелката кој е задолжен да ги повика родителите со 

писмена покана согласно календар за работа изготвен од психологот на училиштето. 

На првата родителска средба родителите се известуваат за законските одредби и 

обврските на родителите за присуствата на советувањата како и казнените одредби 

доколку не присуствуваат на истите. После секоја средба раководителот е должен да 

провери кај психологот на училиштето дали родителот се јавил на поканата. Ако после 

втората  испратена покана родителот не се јави во училиштето псхологот го известува 

Центарот за социјални работи. 

3.ВО АКТИВНОСТИТЕ ВО  УЧИЛИШТЕТО  

Во активностите од училиштето родителите се вклучени во организација на 

сите воннаставни активности,  натпревари, екскурзии, приредби, 

манифестации,промоции. 

Според правилниците за поуспешна реализација на организирањето екскурзии, 

фотографирање на матуранти, и сл. неизбежен член кој е обврзан да присуствува на 

сите состаноци е и член од одборот на родителите на годината.  

4.ВО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ  

Во училиштето кога има потреба се даваат прашалници за утврдување на 

професионалните интереси на учениците и се применуваат тестови за општи и 

специфични способности кои помагаат во професионалното ориентирање на 

учениците. Секое спроведување на истражување од било каков вид се реализира со 

согласност од родителите. Се вреднува вклученоста и партиципацијата на родителите 

во давање на идеи, предлози и донесување на одлуки, преку совет на родители, 

училишна заедница, училишен одбор. 

5. ЕДУКАЦИЈА НА СЕМЕЈСТВОТО  

Се планира да се организираат едукативни работилници за родители, 

типизирани предавања и третирање на теми преку соопштенија, флаери, плакети, 

брошури, училишни весници, ВЕБ страната на училиштето. Советодавно-

консултативни работилници –индивидуални и групни, посета на семејства и др.  

ИЗРАБОТКА НА БРОШУРА  ЗА РОДИТЕЛИ  

Тимот за подготовка и реализација на брошура за Училиштето, каде ги има сите 

потребни информации во врска со Училиштето им се нуди на родителите повеќепати 

годишно во писмена форма (на разни манифестации во градот – пр. Јаболкобер, 

Велигденски хепенинг - кога Училиштето има штандови, кога училиштето прави 

промоција) и го има континуирано во електронска форма на ВЕБ страницата на 

Училиштето. Брошурата се печати со помош на финансиски средства од Училиштето и 

спонзорства. 



КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И ПРОМОЦИЈА НА 
УЧИЛИШТЕТО  

ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА  

Нашето училиште комуникацијата со локалната заедница ја врши секојдневно 

преку користење на електронска пошта, писмено – доколку има потреба.  Во прилог на 

годишната програма е дадена програма за одржување комуникација со јавноста каде 

детално е објаснато видот а активности и носителите на истите. 

ИНСТИТУЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА  

На ситe културни настани, изложби, хепенинзи, манифестации и сл. училиштето 

зема учество како единствено средно училиште во општината. Преку наставните и 

воннаставните активности учениците во текот на целата година се подготвуваат 

интензивно со цел да ги презентираат и афирмираат своите знаења и вештини.  Покрај 

тоа согласно Прилог – програмата за екскурзии учениците секоја година ги посетуваат 

на еднодневни екскурзии Културно историските знаменитости во Општината  и надвор 

од неа и тоа: Драмски изведби, Спомениците во Скопје, Музејот во Скопје, Кино – 

претстава и сл. 

ИНСТИТУЦИИ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО  

Воспитно – образовната дејност се изведува согласно законските прописи што 

налага континуирана соработка со  МОН, БРО, ДПИ, ДИЦ  и други институции чија 

што дејност е поврзана со работа со деца, нивниот развој и воспитување. 

Комуникацијата најчесто се изведува по  електронски пат или по пошта. Сите 

задолженија кои пристигнуваат до Директорот, Секретарот на училиштето и 

психологот  се проследуваат до соодветниот наставник или актив, со нагласување на 

рокот до кој треба да биде сработено. Посебно внимание се обрнува на водење и 

администрирање на збирката податоци за ученици и родители како и наставници 

(ЕМИС и ХРМ) со цел поусшешно водење на електронскиот дневник. Дневникот се 

води согласно одредбите од законот за средно образование и служи за 24 часовно 

следење на успехот на ученикот и поуспешна комуникација наставник-родител и 

обратно.  

Соработката со Основните училишта во Општината се изведува преку 

планирање на активностите. Во програмата за работа на Психологот се планира 

размена на податоци на почетокот на учебната година со цел континуирано следење на 

успехот на учениците кои го продолжуваат своето образование во нашето училиште. 

Тековно, се врши консултација и соработка со тимовите задолжени за одредени 

програми, настани, хепенинзи во кои се зема заедничко учество со основните 

училишта. На крајот на учебната година училиштето ја презентира својата програма 

преку тим за презентација кој има изготвено презентација и флаери за училиштето кои 

имаат за цел да привлечат поголем број на ученици во прва година. 



ПОЛИЊА  НА СОРАБОТКА   СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ  

Соработката со Невладини организации, Спортски друштва, Здравствени 

организации и Медиуми  се неизбежни во работата на училиштето во текот на оваа 

учебна година и ќе се изведуваат по посебни програми и акциски планови кои имаат за 

цел подобрување и афирмација на воспитно образовната работа на училиштето. 

  



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЗИ  

 

  



ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ  

Педагошка инстуктивна работа 

Во текот на учебната 2021/22 година ќе биде застапена педагошка инструктивна 

работа од страна на Директорот на училиштето. 

Цел: Подобрување на методско-педагошката работа на наставниот кадар. Ќе бидат 

направени  10 посети на наставни часови во текот на  првото и 10 посети во второто 

полугодие. 

Распоредот на посетите ќе биде подготвен месечно и благовремено најавен. 

 

Нормативна работа 

 Директорот  ќе  се  ангажира  за  изготвување  на  потребните  нормативни  

акти: 

 Програма за работа на Училиштето 

 Измени и дополнување на систематизацијата на Училиштето согласно 

новиот закон за финансирање и колективен договор. 

 

Работа со управните органи 

 Директорот ќе се ангажира за успешна работа на органите на управување пред 

се на училишниот одбор за подготвување на дневниот ред и материјал на седниците. 

Ќе се обезбеди претходна расправа на материјалите кои ќе бидат на дневниот ред на 

состаноците на училишниот одбор. Ќе се залага да се создадат услови за поголема 

активност на културно-забавниот живот во училиштето преку: драмската, 

рецитаторската новинарската, музичките бендови, пејачката  и други секции. Посебно 

прилог ќе се дава за подобрување на успехот на учениците преку благовремено 

поставување на седниците на наставничкиот колегиум. 

 

Стручни органи 

 Директорот непосредно ќе биде одговорен за работата на наставничкиот колегиум, 

ќе свикува и ќе раководи со седниците. Притоа, посебно ќе биде организацијата на 

работата во новата учебна година. Успехот, редовноста и поведението од тромесечјата 

и на крајот на првото и второто полугодие. 

 Пред наставничкиот колегиум покрај другите ќе бидат разработувани и прашањата: 

 Методско педагошка припрема на наставникот и примена  на  нови  

техники  и  методи во  наставата. 

 Разработка на новите наставни планови и програми во рамките на 

стручното и  гимназиско образование. 

 

Материјално -финансиско работење 

Покрај другото директорот е одговорен за материјално-финансиското работење во 

училиштето. 

- Во почетокот на годината ќе биде направен преглед на обемот на работата за таа 

учебна година; 

- Ќе се грижи за нормален прилив на средства за нормална работа и редовно 

исплаќање на личните доходи; 

- Ќе се грижи за исплата на добиените фактури; 

- Набавка на нагледни средства и опрема за работа; 

- Ќе се грижи за обезбедување средства за подобрување на воспитно-образовниот 

процес; 



 

Педагошка администрација 

- Уредно водење на класни книги; 

- Уредно водење на матични книги; 

- Уредно водење на записници од поправни испити; 

- Преглед и потпис на ученички документи-книшки и сведителства; 

- Следење на проектните активности; 

 

Август 

-   Увид во просторноста за редовно одвивање и отпочнување за работа; 

-  Организарање на поправните и завршните испити; 

-  Припрема за годишниот извештај за успехот, редовноста и поведението на 

учениците, припрема на годишната програма за учебна 2021/22 година; 

-  Решавање на кадровското прашање пред почетокот на учебната година; 

- Изготвување на календар за работа во учебната 2021/22 година. Избор на класни 

раководители, носители на слободни активности, разговор со младите наставници за 

запознавање со работата на училиштето. 

- Одржување на Наставничкиот совет и усвојување на Извештај за работа на 

Училиштето за текот на учебната 2020/21 година, како и усвојување на Годишната 

програма за работа на учебната 2021/22 година. 

 

Септември 

- Преглед на состојбата на фондот за нагледни средства; 

- Припрема и организирање на родителски средби со родители од прва до 

четврта година; 

- Одржување на Наставничкиот совет; 

 

Октомври 

Директорот прави осврт на почетокот на учебната година, се формираат 

повремени комисии-помошни тела на наставничкиот колегиум; 

- Прослава на Патрониот празник на Училиштето - 6 Октомври; 

- Одбележување на Денот на востанието на македонскиот народ - 11 Октомври и 

23 Октомври – Ден на македонската револуционерна борба; 

- Распоред за полагање вонредни испити; 

- Одржување на Наставничкиот совет; 

 

Ноември 

 -  Подготовка за закажување и одржување совети на родители и родителски средби, 

утврдување на дејноста на Училиштето за наредната учебна година.  

      - Посета на часови (инструктивно-педагошка работа) и увид во педагошката 

евиденција. 

- Припрема и одржување на совети на годините; 

- Одредување комисии за  државна, училишна матура и завршниот испит; 

- Одржување на Наставничкиот совет; 

 

Декември 

 -   Подготовка и инвентаризација на имовината; 

      -   Анализа на одржаните совети на годината и родителски средби; 

 -   Распоред за полагање вонредни испити; 

      -   Посета  на  часови; 

      -   Увид во изготвување на финансиски план за 2021 година;  



      -   Преглед  на  дневниците  и  увид  во  оценувањето  и  работата на  стручните  

активи; 

 -   Одржување на Наставничкиот совет; 

 

 

Јануари 

         -  Изготвување на полугодишниот извештај за успехот, поведението и редовноста 

на учениците и подготовка за второто полугодие; 

-   Увид на целокупната педагошка администрација; 

-   Разгледување на успехот и поведението на учениците од првото полугодие 

преку статистички податоци; 

-   Увид во подготовка за завршната сметка во училиштето; 

    -   Одржување на Наставничкиот совет; 

 

Февруари 

-  Одржување на Наставничкиот совет за успехот, поведението и редовноста на 

учениците во првото полугодие; 

-    Организирање на родителски средби; 

-    Презентирање на полугодишниот извештај пред училишниот одбор; 

- Усвојување на завршната сметка; 

- Информација за активностите и финансиите за извршената завршна сметка; 

- Распоред за полагање вонредни испити; 

Март 

- Посета на часови; 

- Обележување на Денот на екологијата; 

- Одржување на Наставничкиот совет; 

 

Април 

-  Одржување на класни совети за успехот, поведението и редовноста на учениците во 

третото тромесечје; 

      -   Организирање на родителски средби; 

 -    Распоред за полагање вонредни испити; 

- Одржување на Наставничкиот совет за успехот, поведението и редовноста на 

учениците од третототромесечие; 

- Посета на часови; 

 

Мај 

     -    Подготовка за завршувањето на наставната годин;  

     -   Календар и распоред за полагање на поправни и завршни испити во јунската 

испитна сесија; 

     -  Прослава на денот на просветните работници 24 Мај со организирање на 

заедничко дружење со просветни работници од Општината и пошироко; 

-   Организирање пролетни ученички екскурзии; 

-   Одржување на Наставничкиот совет; 

 

Јуни 

     -  Пополнување, комплетирање на педагошката евиденција и изведување на 

феријална пракса, глобален план за наставниците во идната наставна година и притоа 

ќе се изведат завршните испити; 

- Организирање  на  спроведувањето  на:  државната, училишната матура и 

завршниот испит; 



- Распоред за изведување на продолжителна настава; 

- Подготовка за упис на ученици во прва година; 

- Информација за фондот на часовите по предмети; 

- Распоред за полагање на поправни  и вонредни испити; 

- Одржување на Наставничкиот совет; 

- Подготовка  за  манифестацијата „ Најдобри  од  најдобрите “. 

 

Директор 

Славица Божинова 

 

ГОДИШНА  ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ПСИХОЛОГ 

Во глобалниот план за работата на психологот ќе бидат прикажани работните 

задачи и глобалните насоки на дејствување. Истите ќе бидат остварувани во склад со 

нормативните акти и описот на работното место, но со доволно простор за оставање на 

личен печат, избор на приоритети, методи и форми за нивна реализација. 

Основна цел и задача на психолошката служба во училиштето е унапредување и 

усовршување на воспитно-образовната дејност и воспоставување и негување на 

врската ученик – родител –училиште која е пресудна во успешното воспитание и 

остварување на наставните цели. Приоритет се дава на здрав и хуман развој на младата 

личност и нејзин развој во насока на стабилна и здрава иднина со широки погледи на 

секое поле  од животот.                          

Задачи и подрачја на делување на училишниот психолог: 

 програмирање, следење и унапредување на воспитно – образовната работа; 

 советодавна, инструктивна соработка со наставниците, учениците и нивните 

родители; 

 анализирање и проучување актуелни проблеми во наставата и воннаставните 

форми на работата со учениците; 

 превземање превентивни мерки за остранување на негативното влијание на 

пошироката општествена средина врз младите и остранување изразени тешкотии, 

негативни појави и слично; 

 тимска работа со наставниците и други соработници за одделни проблеми на 

воспитно – образовниот процес;            

 Аналитичко-студиска и истражувачка работа во подрачјата настава 

(оценување,редовност и др.)и воннаставни активности; 

 Општо стручно усовршување на наставничкиот кадар; 

 Водење и следење на педагошката евиденција и документација; 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПЕРАТИВЕН МЕСЕЧЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ  

       Содржина на работата за месец: 

СЕПТЕМВРИ 

 Следење на работата и учество во комисијата за формирање на паралелките за 

прва и паралелките за трета година по изботни подрачја; 

 Подготовка на евиденцијата за следење на успехот и редовноста на учениците 

од прва година; 

 Советодавна работа со учениците и нивните родители кои манифестираат 

адаптациони проблеми; 

 Соработка со предметните наставници и нивно информирање за ученици од кои 

се очекува потешко прилагодување и напредок (соц. статус, повторувачи, 

доселени,семејна состојба и сл.); 

 Посета на часови и соработка со наставничкиот кадар со цел прифаќање на 

современи методи на работа; 

 Приспособување на наставните програми на учениците со посебни образовни 

потреби во соработка со стручните активи; 

 Запознавање и анкетирање на учениците за изборот на проектни активности; 

 

ОКТОМВРИ 

 Следење и документирање на неоправданите отсуства со цел навремено 

известување на родителите; 

 Советодавно-консултативна работа со ученикот заради слаби резултати или 

отсуства од часови; 

 Соработка со стручните активи за изработка на тестови на знаење; 

 Разговори со родители; 

 Помош на учениците кои имаат потешкотии во совладувањето на наст. 

содржини или социјализацијата; 

 Соработка со институциите надвор од училиштето ( Центар за социјална работа, 

Црвен крст, Здравствен дом, Центар за деца со посебни потреби, други основни 

и средни училишта); 

 Следење на стручна литература; 

 Следење на постигањата, отсуствата на учениците во првиот квалификационен 

период во зависност од полот, етничката припадност и  наставните предмети; 

 

НОЕМВРИ 

 Советодавна работа со ученици кои имаат 3 и повеќе слаби оценки; 

 Разговори со учениците со над 10 и повеќе неоправдани изостаноци; 

 Посета на часови со цел следење на ученици издвоени за недисциплина; 

 Консултативна работа со наставниците и анализа на можните причини за 

неоправданите отсуства и слабиот успех на поединци; 

 Работа со поединци или групи на ученици со цел- решавање на конфликти; 

 Аналитичко-студиска и истражувачка работа на актуелна тема ; 

 

ДЕКЕМВРИ 

 Средби со родители и деца кои покажуваат изразито слаб успех; 

 Средби со родители и деца кои покажуваат адаптациони и проблеми во 

социјализацијата; 



 Изготвување на прегледи и извештаи за полугодишната работа на психологот; 

 Статистичка и психилошка анализа на  успехот на учениците и можните 

причинители за варијации (пад на успехот); 

 Учество во изготвувањето на полугодишниот извештај за работата во првото 

полугодие; 

 Следење на постигањата, отсуствата на учениците на крајот на вториот 

квалификационен период( полугодие)во зависност од полот, етничката 

припадност и  наставните предмети; 

 Соработка со локалната заедница и деловниот сектор; 

 Работа со учениците од завршните години на полето на професионалната 

орјентација ( тестирање, обработка на податоците и повратна информација); 

 

ЈАНУАРИ 

 Завршување на полугодишните извештаи; 

 Средби со родителите по барање на класните професори или наша иницијатива 

за анализи и помош на деца со слаб успех или асоцијални; 

 Соработка со центарот за социјална работа и матичните лекари на одредени 

ученици; 

 Посета на семинари и средби со психолози од други средни училишта; 

 Полугодишна анализа на изостанувањата и причините за изостанувања; 

 Барања и прием на тимови за презентација на Високообразовните установи со 

цел професионално орјентирање на учениците од завршните години; 

 

 ФЕВРУАРИ 

 Советодавно-консултативна работа со ученици на кои во првото полугодие им 

се изречени педагошки мерки; 

 Советодавно-конс. работа со ученици со слаб успех ,асоцијално однесување, 

семејни, здравствени и психолошки проблеми; 

 Соработка со стручните активи за анализа на применливоста и корисноста на 

новите методи на работа; 

 Продолжување и иницирање на понатамошна  соработка со родителите; 

 Соработка со членовите на Училишната матурска комисија за информирање на 

учениците за претстојните матурски испити, избор на предмети и начин на 

полагање; 

 

МАРТ 

 Интензивна работа со деца со потешкотии во совладување на наст. содржини 

заедно со предметните професори; 

 Анализа на ефектот од досега изречените педагошки мерки ; 

 Анализа на соработката во и помеѓу стручните активи и подобрување на 

работната атмосфера во колективот (заеднички средби и дружење надвор од 

работа); 

 Подготовка на анкетни листови за професионална ориентација на учениците од 

четврта година; 

 Превентивна ментално-хигиенска работа; 

 Средби со соработници од други институции кои се во врска со физичкото и 

психичкото здравје на децата и изработка на заеднички проекти за овие области; 

 Соработка со невладиниот сектор за истражувања по предложени подрачја; 

 

 



АПРИЛ 

 Продолжување на соработката со деца и родители преку индивидуални или 

заеднички средби за решавање на тековните проблеми; 

 Спроведување на тестирањето за проф. орјентација и анализа на резултати; 

 Решавање на конфликти преку консултативно – советодавни средби ; 

 Учество во спроведување на  додатна и дополнителна настава за учениците; 

 Разговори со ученици од понизок соц. статус, слаб успех ,или посебни 

психолошки проблеми; 

 Соработка со центар за социјална работа; 

 

МАЈ 

 Известувања до учениците за спроведеното тестирање за професионална 

орјентација на учениците од завршните години; 

 Контрола и анализа на педагошката евиденција; 

 Соработка со високообразовните институции за нивна промоција кај завршните 

години; 

 Посета на часови заради следење на однесувањето на посочени проблематични 

деца; 

 Средби со класните раководители со цел изнаоѓање на соодветни начини за 

испрашување и тестирање на децата со различни способности, знаења и 

вештини; 

 помагање во спроведување на матурските испити; 

 организирање на канцеларија за информирање на учениците за се во врска со 

матурата; 

 

ЈУНИ 

 консултативна работа со учениците упатени на  дополнителна настава; 

 средување на педагошко-психолошките извештаи и документација; 

 анализа на извештаите за успех и поведение; 

 годишен извештај за работата на психологот; 

 Изготвување програма за работа на психологот за наредната учебна година; 

 Учество во изготвување на годишната програма за работа во училиштето за 

наредната учебна година; 

 Согласно законските измени ке се изведуваат и групни советувања на родители 

на ученици со слаби оценки, над 10 неоправдани и над 100 оправдани изостаноци. 

Советувањата ке се вршат по претходно изготвен распоред по групи родители кои ќе 

бидат поканети од раководителите на паралелките. За присуството на родителите ке се 

води посебна евиденција со цел запазување на законската обврска родителот 

задолжително да се јави на советување после најмногу две испратени покани.Сите 

раководители на паралеки континуирано ке се запознаваат со текот и присутноста на 

родителите на Советодавните разговори. 

По завршувањето на учебната година активностите се засноваат на учество во 

изработка, реализација и анализи на резултати од: испити на година, поправни и 

матурски испити. 

 Во договор со стручниот тим, директорот и социологот тековно ќе се 

изготвуваат и реализираат советодавни предавања, трибини и работилници чија цел ќе 

биде превентивно делување и ментална хигиена. Темите на кои ќе се реализираат 

предавања и работилници ќе бидат дополнително избрани во зависност од актуелноста 

или потребата. Во нивна реализација ќе бидат вклучени тимови од МВР, Здравствен 

дом, Служба за социјални работи, Невладини организации и др.   Психолог  



Елизабета  Волкановска 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШЕН БИБЛИОТЕКАР  

Септември 

1. Запознавање и прием на нови членови во библиотеката 

2. Избор на списанија кои ќе се пласираат на учениците 

3. Упис на нови членови во библиотеката и запознавање на новите членови со 

начинот на пополнување на читачките картони 

4. Информации на учениците, прибирање на одредена литература во училиштата и 

други библиотеки 

5. Секојдневно примање и издавање книги од училишната библиотека 

Октомври 

1. Подредување на нови книги по инвентарен број во библиотеката, набавени  по 

повид месецот на книгата од издавачките куќи во Скопје 

2. Заведување на набавени книги  

3. Внесување на набавени книги во инвентарна книга 

4. Меѓубиблиотечна соработка во општината по повод распишаниот конкурс на 

тема „Книгата – прозорец кон светот“ 

5. Развивањње на читателските и креативните способности на учениците 

6. Секојдневно примање и издавање книги од училишната библиотека 

Ноември 

1. Оспособување на учениците  за користење на разни методи за самостојно 

учење, работа со текст и др. материјали 

2. Испитување, размислување и насочување на интересот на учениците за книгата 

во склад со нивните желби, склоности и потреби 

3. Посета на културна – научна манифестација 

4. Секојдневно примање и издавање книги од училишната библиотека 

Декември 

1. Прибирање на книгите во библиотеката 

2. Запознавање на учениците со значењето и функцијата на авторот на книгата 

3. Изградување и развивање критички став на вредноста на делото 

4. Промоции на книги 

5. Бирање на најдобри читатели 

6. Соработка со училишни идруги библиотеки 

Јануари 

1. Соработка со родителите и нивно информирање 

2. Вреднување на работата на учениците во училишната библиотека 

3. Доделување пофалница за најдобар читател во првото полугодие 

4. Соработка со училишниот одбор 

5. Следење интересот на читателите корисници и редовно писмено известување  за 

набавка соодветна стручна и др. литература 

6. Секојдневно примање и издавање книги од училишната библиотека 

Февруари  

1. Упатување на учениците во размена и позајмување на литература од др. 

Библиотеки, институции и поединци 



2. Читање и анализа на стихозбирки издадени од наши ученици и др.училишта 

3. Во посета на училишните библиотеки на други училишта во Ресен 

4. Спроведување анкета меѓу учениците на тема „Моја омилена книга“ 

5. Секојдневно примање и издавање книги од училишната библиотека 

Март 

1.Разговор за дела од жени писатели и истакнување на улогата на жената мајка, 

борец, работник во општеството 

2.Подготвување, заедно со литературната секција, мала програма по повод 8–ми 

март 

3.Информирање на наставниците по македонски јазик за читањето на учениците 

4.Секојдневно примање и издавање книги од училишната библиотека 

Април 

1.Програма за учење и настава на комјутер поврзано со примена на наставата по 

инфроматика  

2.Информација од активноста на учениците со постојана рабоат во библиотеката 

3.Припрема за натпревари по македонски јазик и литература 

4.Ревизија и заштита на книжниот фонд 

5.Секојдневно примање и издавање книги од училишната библиотека 

Мај 

1. Средување и лепење на искинатите книги 

2. Разговор со членовите за улогата и значењето на првите македонски 

просветители браќата Кирил и Методиј 

3. Евиденција на издадени и вратени книги од училишната библиотека 

4. Организација за настап на млади поети со читање на лични творби коко од 

поети така и од учениците 

5. Примање на книги од читателите во библиотеката 

Јуни 

1. Доделување награда за најдобар читател во текот на учебната година 

 

Одговорен библиотекар 

Трајчевски Јоне 



ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШЕН ОДБОР  

Училишниот одбор во текот на годината посебно внимание ќе посвети на следните 

прашања: 

 усвојување на годишниот извештај за работа на училиштето во учебната 

2020/2021 година; 

 усвојување на годишната програма за работа за учебна 2021/22година 

 организација на работата во училиштето; 

 разгледување на кадровски прашања; 

 разгледување на концептот  за полагање  на  државна  и  училишна матура во 

средното образование; 

 разгледување на условите за работа и можности за нивно подобрување,  со 

одлуки  за  набавки; 

 разгледување на годишната сметка за финансиското работење на училиштето; 

 разгледување на дејноста на училиштето во учебната 2021/2022 година; 

 донесување одлука за формирање комисии; 

 донесување  одлуки  за  распишување  на  тендери; 

Во текот на годината училишниот одбор ќе одржи 11 седници со следните содржини и 

термини: 

План за работа на Училишен  одбор  за  учебна  2021/22 

Месец Содржина на работа Носител 

Септември 

1.Усвојување  на  записник  од  претходна  

седница; 

2.Донесување Одлука за формирање на комисија 

за прибирање на понуди за организирање на 

екскурзии во учебната 2021/22 година; 

3. Донесување Одлука за формирање на стручен 

тим за подготовка на програмата за училишни 

екскурзии за учебната 2021/22 година; 

4.Информација за организирање на Патрониот 

празник на училиштето и врачување на јубилејни 

награди на вработени ; 

5.Информација  за потребата од  распишување на 

тендер за  јавна набавка на масло за греење за 

сезоната 2021/2022 година; 

6. Тековни проблеми и активности во училиштето. 

7. Разно 

Директорот 

 

одговорни 

наставници 

 

кл. раководители 

 

стручна  и 

административна 

служба 

 

Октомври 

1.  Усвојување  на  записник  од  претходна  

седница; 

2. Извештај од реализацијата на Патрониот 

празник на училиштето;  

3. Информација за тековни активности и проблеми 

во училиштето; 

4. Информација од спроведената постапка за 

продажба на јаболковите производи од берба 2021 

година; 

5. Информација  за потребата од  распишување на 

Директорот 

наставници 

стручна  и 

административна 

служба 

 



тендер за  јавна набавка на превоз на ученици  за 

учебната  2021/2022година; 

6. Тековни проблеми и активности во училиштето; 

7. Разно. 

 

Ноември 

1. Усвојување  на  записник  од  претходна  

седница; 

2.  Донесување на предлог финансиски план; 

3.Информација  за   распишување на оглас за 

прием на вработени за учебна 2021/22 година; 

4. Тековни проблеми и активности во училиштето; 

5. Разно. 

Директорот 

финансиска служба 

Декември 

1. Усвојување  на  записник  од  претходна  

седница; 

2. Одлука за редовен попис за 2021/22година; 

3. Информација за отпочнување на постапка за 

реализација на повеќедневна научно – рекреативна 

екскурзија со учениците од трета година; 

4.  Тековни проблеми и активности во 

училиштето; 

5. Разно 

Директорот 

одговорни 

наставници 

кл. раководители 

стручна  и 

административна 

служба 

 

Јануари 

1. Усвојување  на  записник  од  претходна  

седница; 

2.  Донесување на план  за јавни набавки за 2022 

година; 

3. Усвојување на полугодишен Извештај за 

работата на училиштето во учебна 2021/22 година; 

4. Приговори по оглас; 

5. Тековни проблеми и активн0ости во 

училиштето; 

6. Разно. 

 

Директорот 

финансиска 

служба 

стручна  и 

административна 

служба 

 

Февруари 

1. Усвојување  на  записник  од  претходна  

седница; 

2. Усвојување  на  Завршна  сметка од 2021 и 

Извештај  за попис за 2021 година; 

3. Информација за усвојување на   предлог  

дејноста  на  училиштето   во  учебната  2022/2023, 

со предлог  за број  на паралелки; 

4. Извештај за отпочнување на процедура  по 

Правилник за фотографирање на учениците и 

матурска прослава за учениците од IV година; 

5. Тековни проблеми и активности во училиштето; 

6. Разно. 

 

Директорот 

одговорни 

наставници 

кл. раководители 

 

стручна  и 

административна 

служба 

финансиска 

служба 

Март 
1. Усвојување  на  записник  од  претходна  

седница; 

2.  Информација за распишување на интерен   

Директорот 

 



оглас  за упис  на ученици за учебната 2022/2023 

година; 

3. Одлука за плаќање на концесија за 

земјоделското земјиште за 2021 година; 

4.  Тековни проблеми и активности во 

училиштето; 

5. Разно. 

стручна  и 

административна 

служба 

 

 

Април 

1. Усвојување  на  записник  од  претходна  

седница; 

2. Тековни проблеми и активности во училиштето; 

3. Разно. 

Директорот 

Maj 

1.   Усвојување  на  записник  од  претходна  

седница; 

2.  Информација за отпочнување на постапка за 

избор на Првенец на генерација; 

3. Тековни проблеми и активности во училиштето; 

4. Разно. 

Директорот 

 

Јуни 

1. Усвојување  на  записник  од  претходна  

седница; 

2. Одлука за техничка подготовка на училиштето 

за учебна 2022/2023 година; 

3.  Информација за начинот на реализација на 

манифестација „ Најдобри од најдобрите “ , 

наградување на Првенец на генерација и 

доделување на Пофалници за ученици кои дале 

посебен допринос во афирмација на училиштето; 

4.  Информација за поени за упис на ученици за 

учебна 2021/2022 година во втор  уписен рок; 

5. Информација за постигнатиот успех од 

спроведените испити во јунскиот испитен рок; 

6. Тековни проблеми и активности во училиштето; 

7. Разно. 

 

Директорот 

технички 

персонал 

стручна  и 

административна 

служба 

 

Август 

1. Усвојување  на  записник  од  претходна  

седница; 

2. Усвојување  на  Годишен извештај за работа на 

училиштето за учебна 2021/22 година; 

3. Усвојување  на  Годишна програма за работа на 

училиштето за учебна 2022/23 година; 

4. Информација за тековни работи во училиштето 

и  планирање  на  наставата  во  учебна  2022/23 

година; 

5. Информација за техничката подготовка на 

училиштето за учебна 2022/23година; 

6.Информација од реализацијата на 

манифестацијата „ Најдобар од најдобрите “; 

7. Информација за спроведените матурски и други  

испити во учебната 2021/22 година;  

8. Информација за спроведениот упис на ученици 

 

 

 

 

Директорот 

УМК 

технички 

персонал 

стручна  и 

административна 

служба 

 



и бројот на запишани ученици по паралелки и 

подрачја за учебната 2022/23 година; 

8. Тековни проблеми и активности; 

9. Разно. 

      Во текот на годината училишниот  одбор ќе одржи вонредни седници во зависност 

од проблемите во текот на годината што ќе се јавуваат како актуелни и овој дневен  ред  

за работа може да претрпи измени, односно некои активности можат да се додадат или 

изостават  во  зависност  од  потребата. 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ  

 

Активности Месец Носители 

- Избор на претседател на Совет на родители  

- Разгледување на извештајот за работа на 

училиштето за 2020/2021 година 

-Разгледување- усвојување на Годишната програма 

за учебната 2021/22 година 

- Разгледување на прашањата во врска со 

почетокот на учебната година 

- Разно 

Септември  

Директор; 

 

Претседател на 

Совет на родители 

-Разгледување на успехот, редовноста и 

поведението на учениците во првото тромесечие  

-Тековни проблеми 

-Разно 

Ноември  

Директор; 

Претседател на 

Совет на родители 

-Разгледување на извештајот за работа на 

училиштето во првото полугодие од учебната 

година 

-Организирање и користење на слободното време 

на учениците 

- Информација за број на паралелки за учебната 

2021-2022 година 

- Информација во врска со изборот на релација за 

реализирање на научно рекреативна екскурзија со 

учениците од трета година 

- Информација за прослава на матурска вечер и 

изработка на табло за учениците од четврта година 

-Запознавање со Правилникот за полагање на 

Државна и училишна матура и завршен испит 

-Разно 

Јануари 

Февруари 

Директор; 

 

Претседател на 

Совет на родители 

 

Училишен 

психолог 

- Разгледување на успехот, редовноста и 

поведението на учениците во третото тромесечие  

-Извештај за процесот на полагањето на 

проектната задача од Државната и училишната 

матура и завршен испит и пријавени кандидати  

-Информација за тековните активности за 

изведување на научно рекреативна екскурзија со 

Април 

Мај  

Директор; 

 

Претседател на 

Совет на родители 

 



учениците од трета година 

-Информаија во врска со одржаните средби со 

родителите согласно правилникот за советување на 

родители. 

-Анализа и соработка на училиштето со 

родителите и семејствата, предлози за 

подобрување 

-Разно 

Училишен 

психолог 

- Разгледување на успехот, редовноста и 

поведението на учениците на крајот на учебната 

година  

-Тековни прашања во врска со започнувањето на 

подготовката за наредната учебна година 

-Информација за техничка подготвка на 

Училиштето за учебната 2022/2023 год 

-Инфромација за организирање на мнифестацијата 

Најдобри од најдобрите, наградувани ученици, 

пофалници 

-Информација од уписот на ученици за прва година 

-Информација за одржани испити во јунски 

исптитен рок 

-Разно 

Јуни/  

Јули  

Директор; 

 

Претседател на 

Совет на родители 

 

 

Во текот на годината советот на родители ќе одржи вонредни седници во 

зависност од проблемите во текот на годината што ќе се јавуваат како актуелни и овој 

дневен  ред  за работа може да претрпи измени, односно некои активности можат да се 

додадат или изостават  во  зависност  од  потребата. 

  



ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИ  СОВЕТ   ЗА  УЧЕБНА  

2021/22 

Во текот на за учебна годината 2021/22 наставничкиот совет ќе одржи седници со 

следните содржини и термини: 

МЕСЕЦ СОДРЖИНА НА РАБОТАТА НОСИТЕЛ  

Септември 

 1.Одлука за формирање на УМК за учебна 2021/22 

година; 

2.Усвојување програма за прослава на патрониот 

празник на училиштето и одредување на одговорни 

наставници; 

3. Информација по избор на претседатели на години; 

4. Одлука за отпочнување постапка за утврдување 

ученици за работа со разгласната станица во 

училиштето за учебната  2021/22 година; 

5. Одлука за утврдување на „ Отворен ден “ - термин за 

консултации  со  родители; 

 6. Одлука за изведување на воннаставни активности 

надвор од градот предложени во Годишната програма; 

7. Анализа на снабденоста на учениците со учебници; 

8. Тековни проблеми и активности во училиштето. 

 

директорот 

 

одговорни 

наставници 

 

кл. раководители 

 

 

Октомври 

1. Информација за формирање на групи за проектни 

активности; 

2. Назначување на ментори на нововработени 

наставници; 

3. Формирање на секции; 

4. Педагошки мерки; 

5. Тековни проблеми и активности во училиштето. 

 

Директор кл. 

Раководители 

наставници 

стручна  служба 

 

Ноември 

1. Информации  од  одржаните  седници  на  советите  

на  паралелките; 

2. Информации  од  одржаните  родителски  средби; 

3. Одлука за формирање на комисии за спроведување 

на државна матура, училишна матура и завршен испит 

во Училиштето и Информација за изборот на 

учениците од IV година за тема на проектната задача 

за полагање на државната матура; 

4. Анализа на изостанувањата кај учениците, 

педагошки опомени; 

5. Информација за одржани советувања на родители и 

ученици; 

6. Тековни  проблеми. 

Директор кл. 

раководители 

стручна  служба 

Декември 

1. Информации  од  одржаните  седници  на  советите  

на  паралелките; 

2. Утврдување на полугодишни оценки;  

3. Изрекување на педагошки мерки; 

4.Информација за реализација на научно – 

кл.раководители 

совети на година 

стручна  служба 



рекреативната  екскурзија  со учениците од трета  

година согласно правилникот; 

5.Тековни проблеми и активности во училиштето.  

Јануари 

1.Полугодишен извештај за работата на училиштето; 

2. Информација од одржаните родителски средби; 

3. Формирање на тимови и комисии со мандат од една 

година; 

4. Усвојување  предлог  дејноста  на  училиштето   во  

учебната  2022/2023 година, со предлог  за број  на 

паралелки; 

5.Усвојување  план  за  реализација  на  научно – 

рекреативната  екскурзија  со учениците од трета  

година; 

6.Информација за пријавени ученици за полагање на 

државна, училишна матура и завршен испит по број на 

ученици и избор на предмети; 

7. Тековни проблеми и активности во училиштето. 

Директор 

кл.раководители 

стручна  служба 

Февруари 

1. Информација за отпочнување на процедура  по 

Правилник за фотографирање на учениците и матурска 

прослава за учениците од IV година; 

2. Тековни проблеми и активности во училиштето. 

Директор  

Совет на 

годината 

Март 

1. Информација за објавен Конкурс за упис на ученици 

во прва година за учебната 2022/23година; 

2.Информација за реализација на воннаставните  

активности; 

3.Видувања и предлози за понатамошно унапредување 

на реформираното гимназиско и стручно образование; 

4. Тековни проблеми и активности во училиштето. 

Директор  

кл.раководители 

 

наставници 

 

Април 

1.Информација за одржаните седници на советот на      

паралелките; 

2. Информација од одржаните родителски средби; 

3. Информација за објавен интерен оглас за упис на 

ученици во прва година за учебната 2022/23 година; 

4. Изрекување на педагошки мерки; 

5. Одлука за отпочнување на постапка на комисијата за 

избор на првенец на генерација; 

6. Тековни проблеми и активности во училиштето. 

Директор  

кл.раководители 

 

Maj 

1. Информации  од  одржаните  седници  на  советите  

на  паралелките за четврта година на образование; 

 2. Разгледување на приговори по оценки од учениците 

од четврта година; 

3.Утврдување на годишните оценки за учениците во 

IVгодина; 

4.Формирање  комисии  за спроведување на уписот на 

учениците; 

5.Информација  за организирање на манифестацијата „ 

Најдобри од најдобрите “ и одредување одговорни 

наставници; 

6. Одлука за запишување на ученици во втора, трета и 

Директор 

кл.раководители 

комисија за 

избор на Првенец 

на генерација 

стручна  служба 



четврта година за учебна 2022/23 година; 

7. Информација за одржани советувања на родители и 

ученици; 

8. Тековни проблеми и активности во училиштето. 

Јуни 

1. Информации  од  одржаните  седници  на  советите  

на  паралелките за прва, втора и трета година; 

2. Разгледување на приговори по оценки од учениците 

од прва, втора и трета година; 

3. Утврдување на годишните оценки за учениците од 

прва втора и трета година; 

4. Информација за резултатите од интерните испити од 

државна матура, училишна матура и завршен испит во 

Училиштето; 

5. Утврдување на оценки од матурските интерни 

испити за учениците од четврта година; 

6. Информација за резултатите од поправните и испити 

на година во Јунски  испитен рок;. 

7. Утврдување на годишните оценки за учениците од 

прва втора и трета година упатени на поправни и други 

испити; 

8. Информација за резултатите од уписот  за прва 

година во првиот уписен рок за учебна 2022/23 година; 

9. Информација од работата на Комисијата за изборот 

на Првенец  на генерацијата; 

10. Одлука за избор на ученик на генерација и 

наградени ученици за посебни постигнувања во 

работата на училиштето; 

121 Одлука за запишување на ученици од втора трета и 

четврта година за учебна 2022/2023 година; 

13. Тековни проблеми и активности во училиштето. 

директорот 

кл.раководители 

предметни  

наставници 

стручна  служба 

Комисија за 

избор на ученик 

на генерација 

Август 

1. Информација за резултатите од државна матура, 

училишна матура и завршен испит во Училиштето; 

2.  Утврдување на оценки од матурските интерни 

испити за учениците од четврта година; 

3. Информација за резултатите од поправните и  

испити на година во Августовски испитен рок; 

4. Утврдување на годишните оценки за учениците од 

прва втора и трета година упатени на поравни и други 

испити; 

5. Информација за  резултатите  од  уписот  за  прва  

година  после  вториот уписен рок; 

6. Разгледување на Годишен извештај за учебната 

2021/2022 година; 

7. Разгледување на Годишна програма за работа на 

училиштето за учебна 2022/23 година; 

8. Планирање  на  наставата  во  учебна  2022/2023 

година и  формирање  на  паралелките; 

9. Формирање на комисии за полагање на испити за 

учебна 2022/23 година; 

директорот 

кл.раководители 

предметни  

наставници 

стручна  служба 

 



10. Тековни проблеми и активности во училиштето. 

 Во текот на годината наставничкиот совет ќе одржи вонредни седници во 

зависност од  проблемите во текот на годината што ќе се јавуваат како актуелни и овој 

дневен  ред  за работа може да претрпи измени, односно некои активности можат да се 

додадат или изостават  во  зависност  од  потребата. 

 

 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧКА ЗАЕДНИЦА  

Центарот за стручно образование и обука во соработка со Македонскиот центар за 

граѓансло образование ќе спроведува програма за поддршка на работата на 

ученичките заедници во стручните училишта преку програми за граѓански 

иницијативи. Програмата ќе биде надополнување на програмата по Граѓанско 

образование и предвидува активно ангажирање на учениците во унапредување на 

училиштето и заедницата. Истата ќе се реализира со поддршка од професорот по 

граѓанско образование и психологот на училиштето и Директорот. 

Ученичките иницијативи ќе се реализираат со назначен ментор од ЦССО кој ќе 

работи со училишниот тим кој ќе ги следи и насочува активностите. Бидејќи 

нашето училиште е стручно и гимназија, активностите можат да се реализираат во 

рамки на работата на ученичката заедница после реализираната обука од ЦССО. 

Програмирањето, планот за активности и ресурсите ќе бидат дополнително 

изработени после извршената координација со менторот од ЦССО. 

План за работа на Ученичката заедница  

носител на задачата:Волкановска  Елизабета- ПСИХОЛОГ 

Ред. 

Број 
Вид на активност Место Време 

број на 

часови 

1 

Конструирање потесно раководство од 

редот на претседателството на ученичките 

заедници (на паралелките) претседател, 

потпретседател 

Училница Септември 1 

2 

Избор на комисија за културно-забавен 

живот: 

-комисија за успех 

-комисија за дисциплина и по потреба и 

др. Тела 

- Формирање тим за граѓанска иницијатива 

Училница Септември 2 

3 
Избор на записничар; водење на записници 

од заклучоците 
Училница Септември 1 

4 Преземање мерки и активности за 

поуспешно учество на учениците во 
Училница Октомври 1 



воспитно-образовната работа и постигање 

што подобри резултати на тој план 

5 
Разгледување на тромесечниот извештај на 

училиштето од Iдо Ivгодина 
Кабинет Ноември 2 

6 
Организирање на културно-забавен живот 

во училиштето 

Спортска 

сала 
Ноември 1 

7 

Согледување можности за подобрување на 

ученичкиот стандард(во соработка со 

социјални партнери, директор, психолог и 

стручни тела во Училиштето 

Училница Ноември 1 

8 

Запознавање  на  Правилникот  за  

полагање  на  Државната  и училишната 

матура  и завршен испит 

Училница Декември 1 

9 Организирање на Новогодишна забава 

Училница 

Спортска 

сала 

Кабинет 

Декември 

Јануари 
3 

10 
Разгледување на полугодишниот 

Извештај 
Училница Јануари 1 

11 

Предлог мерки за подобрување на успехот, 

редовноста и јавна расправа по изречените 

педагошки мерки и можност за нивно 

подобрување 

Училница Февруари 2 

12 Организирање забава по повод 8
ми

 Март 
Спортска 

сала 
Март 2 

13 

Разговор за естетскиот изглед на 

внатрешниот ентерирер  на Училиштето и 

одржување на училишните простории 

Училишни 

простории 
Март 2 

14 

Разгледување на успехот и редовноста на 

крајот од третото тромесечие 

-предлог мерки 

Училница Април 2 

15 
Разгледување на годишен извештај на 

училиштето и предлог мерки 
Училница Јуни 2 

16 

Предлог мислење за доделување на 

признанија, пофалби и награди на 

учениците 

Училница Јуни 1 

 

 



ПРОГРАМИ НА  СТРУЧНИ АКТИВИ  

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ ПО  МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2021/22 

Стручниот актив по македонски јазик и литература планира да одржи 10 состаноци и 

да ги исполни следниве задачи: 

ПРВИОТ СОСТАНОК ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА ПОЧЕТОКОТ  НА МЕСЕЦ 

СЕПТЕМВРИ СО СЛЕДЕН :ДНЕВЕН РЕД 

АВГУСТ  

    1. Договор околу изработката на годишните, тематските и дневно-оперативните 

планови; 

 

СЕПТЕМВРИ  

1.Разгледување на годишните глобални планови за работа и усогласување на истите; 

 план за подготовка на наставна тема / целина 

 подготовка и планирање за наставен час 

    2.Усогласување на принципите за формулирање на наслови на писмените работи со 

професорите од турските и албанските паралелки 

    3.Договор  за примена на различни стратегии од проектот во наставата (по потреба 

од наставникот и наставниот материјал) , ИКТ и Еко стандарди во наставата 

    4.Договор за  прослава на „Преспански јаболкобер“ и   Патрониот празник на  

училиштето; 

-подготовка  на драмски текст 

-рецитал 

-соработка со локалната самоуправа во текот на целата година 

-учество на ученици на „Преспански јаболкобер“ 

5.Објавување конкурс на литературни творби за Патрониот празник на училиштето; 

6. План за реализација на проектната и слободната активност Литературни клубови и 

драмски секции – во зависност од поканите што ќе ги добива драмската секција во 

временскиот период 2021/22г.  Според условите и можностите ќе учествува во 

Македонија, Европските и прекуокеанските држави. 

 

ОКТОМВРИ  

1.Активности поврзани со месецот на книгата 

     1.Одредување на теми за изработка на проектна задача,за училишна и државна 

матура 

     2.Утврдување на наставни активности што ќе се реализираат во училиштето од 

областа на државната матура 

    3.Планирање на писмените форми-есеј кои ќе им користи на учениците во наставата 

и надвор од неа. 

    4.Планирање на додатни,слободни и проектни активности 

 

НОЕМВРИ  

 

      1.Сумирање на резултатите од од првото тромесечие со посебен осврт за учениците 



од прва година 

      2. Организирање на додатна и дополнителна настава на ниво на паралелка 

3.  Посета на (кино) театар со учениците  од I,II,III,IV год. – Битола, Прилеп , Велес, 

Скопје, Струмица во зависност од репертоарот што го нудат театрите од наведените 

градови. Превозниците да ги вратат учениците до местото на живеење. 

 

    ДЕКЕМВРИ  

 

       1.Посета на градската библиотека при домот на култура „Драги Тозија“-Ресен   

       2.Подготовка и учество за Новогодишна програма 

 

ЈАНУАРИ 2021г. 

       1.Консултации во врска со проектната задача за државна матура 

       2.Разгледување на текот на наставата и постигнатиот успех во првото полугодие на 

учебната 2020/21 год. и предлог мерки за подобрување на истиот 

       3. Подготовка и одржуваање на училишен натпревар  и државен натпревар по 

македонски јазик и литература со учениците од втора и трета година. 

 

   ФЕВРУАРИ  

1.Разгледување на проектната задача на ниво на активот 

2.Составување на прашања за училишна матура, завршен дел и критериумите за 

оценување. 

 

 

МАРТ 

1. Консултации со учениците од IV година за одржување на дополнителна и 

додатна настава за државната и интерната матура 

1. Тековни проблеми 

 

    АПРИЛ  

       1.Одредување на термини за консултации и дополнителна настава за учениците кои 

ќе полагаат државна,училишна матура и завршен дел 

      2.Посета на саем на книгата во Скопје со сите ученици од училиштето и 

задолжтелно враќање на учениците до своите населени места 

 

 

МАЈ 

        1. Предлози за еднодневна екскурзија со учениците од  прва година и едно 

ноќевање со учениците од втора година релација – Македонија со напомена за  

задолжтелно враќање на учениците до своите населени места 

 

ЈУНИ  

        1.Разгледување на текот на наставата и постигнатиот успех во текот на учебната 

2021/22 г. 

        2.Разгледување на планот и програмата за наредната учебна година 

        3.Извештај од изведената екскурзија со учениците од прва и втора година 

        4.Стручниот актив по македонски јазик и литература ќе учествува на проекти 

коишто ќе бидат објавени во текот на учебната 2021/22 год. во Европа 

 

                                                        Носители на програмата: Марина Стојановска, Динче 

Кочевска, Даниела Стерјовска, Лика Стефановска, Џанан Муфти, Уксел Шерифи 



                                                                  

                                                                        

Напомена : оваа програма за работа во нашиот актив може да претрпи измени , 

односно некои активности можат да  се додадат или изостават, се разбира, доколку 

директорот или  колективот донесат такво решение и има реална потреба и оправдани 

причини за кои  навремено ќеим  биде  најавено и сугерирано од страна на директорот , 

предметните наставници и колективот.  Во својата понатамошна работа освен 

вообичаените активности предвидени за наставниот процес, Активот има за цел да ја 

проширува својата програма со вклучување и соработка со Локалната самоуправа, пред 

се во остварување на-уметнички активности (манифестации) како за потребите на 

училиштето, така и за потребите на Општината. 

Потребата за докажување, промовирање и презентирање на успесите и постигањата, 

Активот ќе ги реализира преку јавна презентација на приредби односно 

манифестации.Исто така да напоменеме дека состаноците и часовите може да се 

одвиваат преку далечинска комуникација т.е Онлајн комуникација во зависност од 

инструкциите кои ќе ги   донесе Владата и МОН 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АКТИВОТ НА НАСТАВНИЦИТЕ ПО 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ФИЗИКА ЗА УЧЕБНАТА 

2021/2022 ГОДИНА  

 

- Разгледување на учебниците и договор за користење стручна литература по 

предметите математика, информатика и физика и изборните предмети во 

учебната 2021/2022 година. 

-  Усогласување на годишните програми по предмети и изработка на годишните 

глобални и тематски распределенија за 2021/2022година. 

- Консултации за реализирање на online наставата во учебната 2021/2022 година. 

Рок: Септември 

Носител: Аланка Спировска 

- Подготвување на писмени проверки во наставата по математика, физика и 

информатика, како и изборните предмети и усогласување на критериумите за 

нивно оценување согласно државната матура.  

- Дискусија околу можностите за online проверка на знаењата на учениците и 

спроведување online тестови и писмени работи. 

 Рок: Октомври 

Носител: Кочовски Благојче 

- Разгледување на успехот од првото тромесечие и споредба со претходните 

години. 

- Одредување содржини за воннаставни активности и календар за нивна 

реализација. 

- Еднодневна посета на ПМФ-Скопје со учениците од I,II,III,IV година од  

природно-математичката струка комб.А(доколку се подобри состојбата со 

корона вирусот во државата ) 

 

Рок: Ноември 

Носител: Розета .К Карапалевска 



- Утврдување на предлог теми за изработка на проектни задачи за државна и 

училишна матура. 

- Консултации за соработка со други училишта на ниво на активи за размена на 

искуства за наставни и воннаставни активности и реализацијата на online 

наставата. 

Рок: Декември 

Носител: Мирјана Христовска 

- Разгледување на реализацијата на наставната програма и анализа на 

постигнатиот полугодишен успех на учениците по оваа група предмети. 

- Консултации и анализа на наставничките и ученичките     портфолија и  методите за 

online оценување на учениците. 

Рок: Јануари 

Носител: Розета .К.Кољовчевска 

 

- Одредување термини за подготвителна настава по математика информатика и 

физика за учениците кои ке полагаат  државна и училишна матура. 

-  Определување на ученици за учество на регионални натпревари по математика, 

информатика и физика. 

Рок: Февруари 

Носител:Благојче Кочовски 

- Консултации за поголема  примена на на програмски пакети во  online 

наставата. 

- Тековни прашања на ниво на актив. 

Рок: Март 

Носител:Мирјана Христовска  

- Анализа на постигнатите резултати на регионалните натпревари по математика, 

физика и информатика и организирање засилена работа со учениците кои ќе се 

пласираат на републички натпревар. 

- Консултации и размена на искуства околу водењето на електронскиот дневник 

во училиштето. 

Рок: Април 

Носител: Мирјана Христовска  

- Консултации за подготовки на учениците за државната матура. 

- Организирање посета на хидроцентралите Глобочица и Шпилје во рамките на 

еднодневната екскурзија на учениците од втора година.( доколку се подобри 

состојбата со корона вирусот во државата ) 

Рок: Мај 

Носител: Благојче Кочовски 

 

- Анализа на работата на активот и постигнатиот успех по одделни предмети во 

учебната 2021/2022година. 

-  Распределба на часовите по математика, физика, информатика и изборните 

предмети во учебната 2022/2023 година. 

-  Изработка на предлог програма за работа на активот во учебната 

2022/2023година.  

Рок: Јуни 

Носител: Аланка Спировска 

 

 

Претседател на активот: 

Благојче Кочовски 



 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ НА  

НАСТАВНИЦИТЕ ПО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ                                                        

ЗА УЧЕБНАТА 2021/22 ГОДИНА  

 Во учебната 2021/22 година активот планира да одржи 9 состаноци за да се 

реализираат задачите и активностите предвидени по месеци на следниот начин: 

1. Утврдување на работните активности на активот на наставниците по странските 

јазици. 

2. Разгледување на снабденоста со учебници по странските јазици, консултации за 

нивна дистрибуција меѓу учениците и договор за користење на стручна литература по 

предметите: Англиски, Француски и Латински јазик. 

3. Припреми за прослава на патрониот празник на училиштето. 

Рок: Септември 

1. Договор за формите и методите за следење и вреднување на знаењето на учениците. 

2. Определување на критериуми за вредување на индивидуалните писмени работи и 

завршниот испит. 

3. Разгледување и користење на нагледни средства, организирање на консултации и 

дополнителна настава.  

4. Утврдување на број на ученици кои ќе полагаат проектна задача по странски јазик за 

државна и училишна матура на крајот на IV година. 

Рок: Октомври 

1. Утврдување на критериуми за оценување на учениците. 

2. Одредување содржини за воннаставни активности и календар за нивна реализација. 

3. Разгледување на успехот на учениците од првото тромесечие во учебната година. 

Рок: Ноември 

1. Утврдување на теми за полагање на проектна задача за државна матура и изработка 

на прашања за полагање на интерен испит. 

2. Разгледување на подготвеноста на учениците од соодветните странски јазици и 

одредување ученици за учество на натпревари. 

3. Одржување на училишен натпревар по странски јазици. 

Рок: Декември 

1. Анализа на текот на наставата и постигнатиот успех на учениците и наставниците во 

првото полугодие. 

Рок: Јануари 

1. Мотивирање на учениците за постигнување на подобри резултати во второто 

полугодие. 

2. Разгледување на недостатоци и слабости во реализација на програмата. 

3. Одржување на општински натпревар по странски јазици и Spelling Bee. 

Рок: Февруари 

1. Организирање на подготвителна настава за учениците кои ќе полагаат државна и 

училишна матура по предметите: Англиски, Француски и Латински јазик. 

2. Одржување на општински натпревар по англиски јазик и регионален натпревар по 

Spelling Bee. 

3. Учество на државен натпревар со есеј на француски јазик. 

4. Регионален натпревар по „Петанко“. 

Рок: Март 



1. Одредување термини за консултации и подготвителна настава за учениците кои ќе 

полагаат матура по странските јазици. 

2. Учество на регионален натпревар по странски јазици и државен натпревар по 

Spelling Bee. 

Рок: Април 

1. Учество на државен натпревар по странските јазици-англиски јазик-ЕЛТАМ и 

Латински јазик. 

2. Разгледување на текот на наставата во третото тромесечие. 

3. Определување на критериуми за полагање поправни испити на учениците со 

негативни оценки. 

4. Разгледување на работата на активот во текот на учебната година и постигнатиот 

успех на учениците по странските јазици. 

Рок: Мај/Јуни 

Напомена: Оваа програма за работа на нашиот актив може да претрпи измени, 

односно некои активности можат да се додадат или изостават, се разбира, доколу 

директорот, активот или колективот донесат такво решение и има реална потреба и од 

оправдани причини за кои навреме ќе биде најавено и сугерирано од страна на 

директорот на гимназијата, предметните професори и колективот. 

 

 

 

    Членови на активот:     Претседател на активот: 
1. Жанета Стрезоска      Жанета Стрезоска 

2. Славица Стојановска  

3. Даниела Поповска 

4. Васе Кочовска 

5. Исмета Арифовска 

6. Валентина Ѓорѓиевска Павлеска 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ  ПО БИОЛОГИЈА, 

ХЕМИЈА И ГЕОГРАФИЈА ВО УЧЕБНАТА 2021/22 ГОД 

 
 Стручниот актив на наставниците по предметите хемија, биологија и географија 

во текот на учебната 2021/22 год. планира да одржи 11 состаноци и да ги реализира 

следните задачи (активности): 

 

Август 

 Разгледување на годишната програма од страна на стручниот актив и нејзино 

надополнување; 

 Договор за изработка на годишните и тематските планирања; 

 Консултации за примена на стратегии и техники, ИКТ во наставата и ЕКО 

стандардите; 

 Договор за употреба на инструменти за оценување; 

Септември 

 Изработка на програми за проектни активности; 

 Усогласување на наставниот план за дополнителна и додатна настава; 



 Изработка на тестови и контролни писмени задачи; 

Октомври 

 Дискусија за реализација на дополнителна и додатна настава; 

 Дискусија за реализација на проектните активности; 

 Следење и оценување на знаењата на учениците, форми и методи за 

проверување и оценување; 

 Разгледување на можноста за учество на манифестацијата Ноември-месец на 

науката 2021 

Ноември 

 Анализа на постигнатиот успех на учениците  во првото тромесечие; 

 Одредување на конкретни  теми за изработка на проектна задача за државна и 

училишна матура по одделни предмети; 

 Постојани консултации со ученици кои работат проектни задачи и проектни 

активности; 

Декември 

 Одржување консултативни средби со ученици кои работат матурски проектни 

задачи; 

 Реализација на проектни активности 

Јануари 

 Анализа на полугодишните резултати; 

 Работа со талентирани ученици и можноста за учество на натпревари 

(консултации); 

 

Февруари 

 Одржување на консултации за изведување на државна и училишна матура; 

 Договор околу дополнителна работа со ученици матуранти кои одбрале интерен 

дел од Државна матура; 

 Работа со талентирани ученици; 

 Разгледување на тековни прашања на ниво на актив; 

Март 

 Организација на училишни натпревари по хемија, биологија и географија; 

 Разгледување на текот на проектните активности; 

 Завршни активности околу предавањето на матурските проектни задачи; 

Април 

 Регионални натпревари по соодветните предмети; 

 Анализа на резултатите од третото тромесечие; 

 Разгледување на резултатите од одбраната на проектните задачи по одделните 

предмети; 

 Еднодневна посета на ПМФ-институт хемија; 

Мај 

 Државни натпревари од предмети од активот; 

 Утврдување на успехот на учениците од завршните класови; 

 Одржување на консултации за изработка на тестови за Државна матура по 

предметите хемија, биологија и географија; 



Јуни 

 Анализа на постигнатите резултати на учениците од I,II, и  III година како и 

резултати од регионални и државни натпревари; 

 Разгледување на резултатите од одржаните интерни испити за државна матура и 

завршен испит; 

 

Носители на програмата:                              Претседател на стручен актив: 

                                                                                    Кате Настевска 

Кате Настевска  

Славица Божинова 

Сузана Тозиевска 

Неар Зулали 

Наташа Нечовска 

Тодорче Тановски 

Сузи Симоновска 

 

Напомена: Оваа програма за работа на стручниот актив може да претрпи 

измени, односно некои активности можат да се додадат или изостават, доколку 

директорот или наставничкиот колегиум донесат такво решение и има реална 

потреба и оправдани причини за кои навремено ќе биде најавено и сугерирано 

од страна на директорот, предметните професори и наставничкиот колегиум. 

 Состаноците на активот заради пандемијата со вирусот Covid-19 

може да се одржуваат on-line преку средствата за електронска 

комуникација. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АКТИВОТ НА  НАСТАВНИЦИТЕ ПО 

ОПШТЕСТВЕНА ГРУПА НА  ПРЕДМЕТИ И УМЕТНОСТИ  

 Наставниците по општествена група на предмети и уметности, ја усвоија 

следната програма за работа за учебната 2021/22 година со следните точки: 

 

Членови на активот од општествена група на предмети: 

1. Шенер Далиповски – Ликовна уметност – Претседател 

2. Марија Јосифовска – Музичка уметност 

3. Константин Сековски – Философија и логика 

4. Зоран Тански – Историја и Урбана култура 

5. Ставри Мале – Историја и Урбана култура 

6. Валмира Незири – Економија, Менаџмент и Бизнис и претприемништво 

7. Орхан Зејнел – Економија, Менаџмент и Бизнис и претприемништво 

8. Дијана Ѓрогиевска – Економија, Менаџмент и Бизнис и претприемништво 

9. Милчо Дочовски – Вовед во право 

10. Борис Србиновски – Социологија и Граѓанско образование 

 

Приоритети за работа на стручниот актив 

Мотивирање на учениците за рамноправна вклученост во воннаставните активности 

според 

- Пол 

- Етничка припадност 



- Деца со посебни потреби 
Афирмирање на училиштето преку промовирање на знаењата и вештините на учениците 

Континуирани обуки на наставниците за успешна реализација на наставата и следење на 

новитетите во образованието; 

1. Меѓуетничка интеграција 
Главни цели: 

 Спроведување и управување на Наставната програма за средно образование во 

училиштето според насоките на МОН.  

 Перманентно следење и оценување на учениците со различни инструменти ,  

показатели, стандарди.  

 Подобрување на квалитетот на наставата преку внесување на современи методи,форми 

и нагледни средства во наставниот процес обезбедување на потребните ресурси за  

реализација на наставните програми по историја, философија, логика, социологија, 

граѓанска култура, урбана култура, граѓанско образование, економија, менаџмент, 

бизнис и претприемништво, вовед во правото, музичка и ликовна уметност   

 Зголемување на мотивацијата и одговорноста на наставниците за сопствено 

напредување  

 Осовременување на воспитно - образовниот процес преку реализирање на новите 

Наставни планови и програми  

 Зголемување на степенот на воспитната улога во образовниот процес, обрнувајки 

максимално внимание на односот меѓу учениците-наставниците-родителите  

 Подобрување на успехот и дисциплината редовна дисеминација на наставниците кои 

посетиле семинар или обука на останатите наставници во колективот  

 Споделување на искуства и дидактички стратегии во функција на образовниот  

 примена на ИКТ во наставата со цел да се мотивираат учениците за добивање на 

подобри, поквалитетни и трајни знаења  

 Примена на стратегии,техники и методи  

Активности 

 Посета на часови 

 Диференцијација во настава  

 Истражувањето во наставата  

 Решавање проблеми во наставата  

 Изработување на инструменти за формативно оценување  

 Средување на портфолија  

 следење на процесот на реализација на наставата  

 употреба на различни инструменти за оценување  

 Консултации и средби со родители кои би можеле да помогнат во обезбедување на 

потребните ресурси  

 напредување на наставниците  

 информирање на наставниците,родителите,учениците за проектните активности  

 соработка со стручната служба (педагог- психолог), наставници,родители,ученици  

 разрешување на проблемите во воспитно – образовниот процес  

 проектни активности – Еко проект  

 мултиетничка интеграција  

 следење и реализација на воннаставните активности  

 следење на часови со примена на мултиетничка интеграција  

 работа во групи, тимска работа  

 истражувања  

 работилници  

Иновации 

 Иновирање на наставата  

  спроведување на наставната програма во училиштето  

-диференцијација и како таа да се интегрира во наставата  

- користење компјутери во наставата  



 користење на техники, стратегии и реализирање на часови со примена на истите  

 начини на усвојување на наставните програми во наставата според насоките од МОН  

 користење на нови техники и стратегии со примена на нови формулари за  

дневна подготовка  

 

Ефекти 

 Усовршување на работата на наставникот  

- Размена на искуства, унапредување на наставата  

- Проширување на знаењата на учениците  

- Размена на искуства, унапредување на наставата  

- Размена на искуства и поттикнување за реализација на поуспешна настава 

преку позитивна клима во училиштето  

- Заклучоци за работењето на наставниците 

Ресурси  

- Предлог програми, насоки од БРО  

- Посета на, културно-историски објекти и споменици, агенции и др  

- Следење на обука, семинари и проекти  

- Стручен материјал од областа  

План за работа 
 Утврдување на работните активности на активот на наставниците по историја, 

философија, логика, социологија, граѓанска култура, урбана култура, граѓанско 

образование, економија, менаџмент, бизнис и претприемништво, вовед во правото, 

музичка и ликовна уметност; 

 Разработување на првата точка од усвоената програма; 

 Припреми за прославата на патрониот празник на училиштето; 

 Консултации за примена на ПМИО активности во наставата и вон наставни 

програми. 

Рок: Септември 

Носител: Зоран Тански 

Марија Јосифовска 

 Договор за формите и методите за следење и вреднување на знаењето на 

учениците.  

 Разгледување и користење на нагледни средства (видео записи, изворни 

фотографии, стари монети, скици), уредување на збирката по историја, снабдување со 

стручна литература и сл. 

 Посета на Музејот за култура „Драги Тозија“ – Ресен.                        

 Посета на Агенцијата за поддршка и развој на претприемништвото или  Берзата 

на РСМ во Скопје. 

 Утврдување на предлог теми за изработка на индивидуални проектни задачи по 

предметите од општествено – хуманистичко подрачје од трета година. 

Рок: Октомври 

Носител: Зоран Тански 

Шенер Далиповски 

 Утврдување на предлог теми за изработка на индивидуални проектни задачи по 

предметите од општествено – хуманистичко подрачје од четврта година. 

 Следење и оценување на знаењето на учениците. 

 Предмет теми за изработка на проекти во проектните активности. 

 Посета на банка или организиран час во училиште од страна на стручно лице од 

постоечките експозитури во општината 

 Подготовка за изведување на дополнителна и додатна настава (по потреба). 

 



Рок: Ноември 

Носител: Ставри Мале 

Валмира Незири 

 Утврдување на историски датуми и програма за нивно одбележување во 

Македонија и посебно во Општина Ресен. 

 Посета на културно – историски споменици во Општина Ресен (Музеј во Ресен). 

 Подготовка, содржина и обем на формалните тестови на знаење и давање на 

пробен тест за домашна работа за завршниот интерен испит со прашања од првото 

полугодие. 

 Посета на Агенција за вработување , доколку постои можност на локално ниво 

или во Скопје – со цел да се анализира пазарот на труд во Р.Северна Македонија. 

Рок: Декември 

Носител: Дијана Ѓорѓиевска 

 Орхан Зејнел 

 

 Разгледување на постигнатиот успех на учениците во текот на првото полугодие 

во учебната 2021/2022 година. 

 Посета на историски споменици (историја – куќа на Татарчевци). 

Рок: Јануари 

Носител: Ставри Мале 

Милчо Дочовски 

 Договор за реализирање на набљудувани часови од општествената група на 

предмети. 

 Разгледување на недостатоци и слабости во реализација на програмата. 

 Изработка на семинарски работи, шеми и графикони за потребата на наставата. 

 Анализа на полугодишни резултати од наставната работа. 

Рок: Февруари 

Валмира Незири 

Борис Србиновски 

 

 Средување на училишна библиотека. 

 Договор за реализација на училишните натпревати по социологија, историја, 

менаџмент и бизнис и музичка уметност; 

 Посета на Основен суд – Ресен. 

 Посета на народна банка на Р.С. Македонија 

 

Рок: Март 

Носител: Милчо Дочовски 

Константин Сековски 

 Разгледување и корелација на индивидуалните домашни работи. 

 Посета на културно – историски споменици (за предметот по ликовна уметност) 

 Велигденски јавен ликовен час, ликовна работилница, изложување на ликовни 

творби на учениците. 

Рок: Април 

Носител: Шенер Далиповски 

Константин Сековски 

 

 Подготовка на учениците за престојните регионални и државни натпревари по 

социологија, музичка уметност и историја. 



 Посета на културно – историски комплекс: „Споменик на преспанското 

советување“ во с. Отешево. 

 Посета на јавен музички културен настан (концерт на филхармонија, опера и др.). 

 

Рок: Мај 

Носител: Орхан Зејнел 

Марија Јосифовска 

 Предлог за прераспределба на часови по општествените предмети и уметностите 

за наредната 2021/2022 година. 

 Разгледување на крајниот успех на учениците по предметите од општествената 

група на предмети и уметности за учебната 2020/2021  година. 

 Разгледување на учебниците и снабдување на учениците со учебници, посебно во 

земјоделската струка. 

 Изработка на извештај за работата на активот за учебната 2020/2021. 

Рок: Јуни 

Носител: Борис Србиновски 

Шенер Далиповски 

 
Забелешка : доколку има потреба оваа програма може да претрпи промени и дополнувања 

кои се во корист на целиотактив и во согласност на активот. 
   

                                                         Претседател на Активот:                                                                                                        

Шенер Далиповски 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АКТИВОТ ПО  СПОРТ И СПОРТСКИ 

АКТИВНОСТИ  

Месец :  Септември  

 

1. Информирање на учениците за програмата на сите спортски активности, 

натпревари и секции во СОУ „Цар Самоил“. 

2. Припрема и  организација за  оддржување  на  спортски натпревари (турнири) 

во  мал фудбал, одбојка, пинг-понг, шах, кошарка... по повод  патронот  на гимназијата. 

3. Формирање на планинарска секција и припрема за оддржување на првата 

планинарска тура или излет која би се оддржала на крајот на Септември или почетокот 

на Октомври, (доколку условите дозволуваат).  

4. Активности за организација и реализација на велосипедска тура и припрема за 

оддржување која би се оддржала на крајот на Септември или почетокот на Октомври, 

(доколку условите дозволуваат). 

5. Вклучување на учениците во спортските активности организирани од 

гимназијата или од страна на општината. по повод, Преспанскиот јаболкобер, 

6. Формирање на други спортски секции: ракомет, фудбал, пинг-понг, атлетика, 

скијање, шах, аеробик и  др. за кои ке се пројави  интерес  од  страна на  учениците и 

одредување на термини  и  распоред  на  истите. 

7. Консултации за примена на ПМИО активности во наставата и вон наставни 

програми 

Носители : проф. Карапалевски, проф. Георгиевски, проф. Митревски 

Месец : Октомври 

1. Припрема  и почеток за квалификациони зонски и регионални натпревари во 

спортските игри  



2. Оддржување на спортските натпревари (турнири) по повод патрониот  празник 

на школото 

 3. Оддржување на спортските секциите за кои е пројавен интерес од  страна на  

учениците   

4. Оддржување  на  класни и меѓукласни натпревари од исти и различни  години  

во пинг понг, кошарка, одбојка, фудбал, ракомет, шах и др. спортови. 

5. Активности за организација и реализација на велосипедска тура и припрема за 

оддржување која би се оддржала на крајот на Септември или почетокот на Октомври, 

(доколку условите дозволуваат). 

6. Вклучување на група на ученици во меѓународни спортски натпревари и друг 

карактер доколку се организираат во нашата општина. 

Носители : проф. Карапалевски, проф. Георгиевски, проф. Митревски 

 

Месец : Ноември  

1.Оддржување на класни и меѓукласни натпревари од исти и различни  години  во 

пинг понг, кошарка, одбојка, фудбал, ракомет и др. спортови 

2. Избор  на пинг-понг селекција на ниво на гимназија во машка  и женска 

конкуренција   за  учество  на  првите зонски  натпревари   

3. Оддржување  на спортските секции за кои е пријавен  интерес  

4. Вклучување на група на ученици во меѓународни спортски натпревари и друг 

карактер доколку се организираат во нашата општина. 

проф. Карапалевски, проф. Георгиевски, проф. Митревски и други професори 

доколку има потреба 

 

Месец : Декември  

1.Зонски натпревари  во Пинг -Понг 

2.Оддржување на спортските секциите 

3.Организирање на зимување, скијање и други спортови на снег во  Зимски 

скијачки центри во нашава  држава или надвор од неа, за  време  на зимскиот  распуст  

доколку има интерес од страна на учениците  

4.Спортски  новогодишни турнири 

5. Вклучување на група на ученици во меѓународни спортски натпревари и од 

друг карактер доколку се организираат во нашата општина. 

проф. Карапалевски, проф. Георгиевски, проф. Митревски и други  

професоридоколку има потреба 

 

Месец : Јануари  

1.Изведување  на организираното  зимовање  доколку се пројавило интерес од 

страна на учениците. 

2. Државен натпревар во Скијање.  

3. Вклучување на група на ученици во меѓународни спортски натпревари и  друг 

карактер доколку се организираат во нашата општина.  

проф. Карапалевски, проф. Георгиевски, проф. Митревски  

 

Месец : Февруари 

   1.Одржување на  спортските  секции 

   2. Државен натпревар во Скијање. 

3. Вклучување на група на ученици во меѓународни спортски натпревари  и   друг 

карактер доколку се организираат во нашата општина. 

проф. Карапалевски, проф. Георгиевски, проф. Митревски 

 



Месец :Март 

1. Спортски секции  

2. Вклучување на група на ученици во меѓународни спортски натпревари  и од  

друг карактер доколку се организираат во нашата општина 

3. Организација и оддржување на планинрска тура или излет (доколку   условите 

дозволуваат) 

4. Организирање на спортски натпревари (турнири во Кошарка, Одбојка, 

Ракомет, Пинг Понг и Атлетски натпревари). 

5.Еднодневна посета на Спортскиот базен во Скопје со парактична  настава, 

Рекреативната патека на кејот на река Вардар во Скопје,  посета на Градскиот 

фудбалски стадион  во  Скопје, новата спортска сала (важи за сите години) 

проф. Карапалевски, проф. Георгиевски, проф. Митревски 

 

Месец :Април 

1.Спортски секции 

2. Припремни , селективни  натпревари за квалификации за зонски и меѓузонски 

натпревари. 

3.Организација и оддржување на  планинрска тура или излет. 

4. Завршување на државни натпревари и гимназијада (припремни  и селективни  

натпревари) избор на најдобра екипа, посебно по спортови,  за  учество  на зонските и  

меѓузонски квалификации и припрема за учество на МОИ или државни првенства се 

разбира доколку се квалификуваме за истите. 

5. Организирање на спортски натпревари (турнири во Кошарка, Одбојка, 

Ракомет, Пинг Понг и Атлетски натпревари). 

6. Еднодневна посета на Спортскиот базен во Скопје со парактична  настава, 

Рекреативната патека на кејот на река Вардар во Скопје,  посета на Градскиот 

фудбалски стадион  во  Скопје, новата спортска сала (важи за сите години) 

6.Вклучување на група на ученици во меѓународни спортски натпревари  и од  

друг карактер доколку се организираат во нашата општина. 

проф. Карапалевски, проф. Георгиевски, проф. Митревски 

 

Месец : Мај  

1. Спортски  секции 

2. Организирање на планинарска тура или излет доколку не е оддржана  

претходно  

3. Завршување на државни натпревари и гимназијада (припремни  и селективни  

натпревари) избор на најдобра екипа, посебно по спортови,  за  учество  на зонските и  

меѓузонски квалификации и припрема за учество на МОИ или државни првенства се 

разбира доколку се квалификуваме за истите.  

   4.Организирање на спортски натпревари (турнири во Кошарка, Одбојка, 

Ракомет, Пинг Понг и Атлетски натпревари) по повод  денот на  Просветителите 24-

Мај  „св. Кирил и Методиј“ 

  5.Еднодневна посета на Спортскиот базен во Скопје со парактична  настава, 

Рекреативната патека на кејот на река Вардар во Скопје,  посета на Градскиот 

фудбалски стадион во Скопје, новата спортска сала ( важи за сите години) 

6. Вклучување на група на ученици во меѓународни спортски натпревари  и друг 

карактер доколку се организираат во нашата општина. 

проф. Карапалевски, проф. Георгиевски, проф. Митревски 

 

Месец :Јуни  

1 Извештај за сите спортски  настани, дејности  и случувања  во нашава гимназија 



2. Избор на најдобар спортист во машка и женска категорија 

Носители: проф. Карапалевски, проф. Георгиевски, проф. Митревски 

 

Членови: Карапалевски Методи 

 Георгиевски Јорданчо 

Митревски Митко 

 

Напомена : Оваа програма за работа на нашиот актив може да претрпи измени, 

односно некои активности можат да се додадат или изостават, доколку директорот, 

кабинетот или колективот донесат такво решение и има реална потреба и од оправдани 

причини за кои навремено ќе биде најавено и сугерирано од страна на директорот на 

гимназијата, предметните професори и колективот. 

Во зависност на кој начин ќе се изведува наставата активностите ќе се реализираат 

согласно пропишаните протоколи. 

 

ПРОГРАМА  ЗА  РАБОТА   НА  СТРУЧНИОТ  АКТИВ   НА  

НАСТАВНИЦИ  ПО  СТРУЧНО – ЗЕМЈОДЕЛСКИ  ПРЕДМЕТИ 

Септември:  

Разгледување на учебници и други помагала по земјоделските предмети и договор за 

користење на стручна литература; 

1.1. Снабдување на учениците со учебници; 

1.2. Договор за примена на стратегиите од СЕА – проектот во наставата; 

1.3. Изработка на годишни распределенија за новите предмети. 

1.4. Консултации за примена на ПМИО активности во наставата и вон наставни 

програми 
 

Октомври: 
2.1. Обработка на површината во училишната економија 

2.2. Есенско ѓубрење со комбинирани ѓубрива во подигнатиот млад овошен  насад во 

училишната економија; 

2.3. Консултации за набавка на технички помагала за примена во наставата. 
 

Ноември: 

3.1. Разгледување на успехот од првото тромесечие и предлог мерки за подобрување на истиот; 

3.2. Консултации за избор на теми за училишна и државна матура; 

3.3. Есенска обработка на почвата во овошниот насад во училишната економија; 

3.4. Пополнување на празните садни места во младите насади ( училишна економија ); 
 

Декември: 

4.1. Консултации за утврдување на критериуми за утврдување на полугодишните оценки за 

земјоделската група предмети; 

4.2. Разгледување на чувањето на овошјето со посебен осврт на ладилниците; 

4.3. Собирање и складирање на калем гранки; 

4.4. Ѓубрење ( училишна економија ) 
 

Јануари: 

5.1. Разгледување на текот на наставата и анализа на постигнатиот успех, знаењето и 

поведението на крајот од првото полугодие; 

5.2. Продолжување на започнатите работи во јаболковиот насад од предходниот месец; 



5.3. Зимска хемиска заштита. 
 

Февруари: 

6.1. Посета на погон за конзервирање на овошјето и зеленчукот за да учениците го применат на 

терен стекнатото знаење; 

6.2. Резидба на овошниот насад во училишна економија 
 

Март: 

7.1. Договор за избор на ученици за натпреварите по препознавање на плевели и семиња, како 

и за тракторскиот натпревар; 

7.2. Нега на овошен насад; 

7.3. Пролетна обработка (училишна економија); 

7.4. Ѓубрење со азотни ѓубрива (училишна економија); 

7.5. Калемење на терен. 
 

Април: 

8.1. Подготовка на учениците за тракторскиот натпревар; 

8.2. Разгледување на условите и начинот за реализација на феријалната пракса со 

учениците од прва, втора и трета год. од земјоделската струка; 

8.3. Планирање научни екскурзии (посета на работни организации, винарски визби и 

посета ан лозови овошни насади); 

8.4. Заштита на овошниот насад (училишна економија); 

8.5. Површинска обработка (училишна економија); 

8.6. Одржување на површината во редот, чистење од плевели во овошниот насад 

(училишна економија); 

8.7. Калемење на диви овошки во околината на Преспа. 
 

Мај: 

9.1. Анализа на постигнатите резултати од натпреварот; 

9.2. Феријална пракса – стекнатите знаења учениците да ги применат на терен во својата 

економија и во работни  организации 

9.3. Агротехнички мерки во овошните насади. 

9.4.Посета на саем за земјоделие . 

Јуни: 

10.1. Разгледување на успехот од целата учебна година и припрема за феријалната 

пракса.Берба на рани сорти цреши . 

 

Напомена: Оваа програма за работа на нашиот актив може да претрпи измени, 

односно некои активнсти можат да се додадат или изостават, се разбира, доколку 

директорот, кабинетот или колективот донесат такво решение и има реална потреба и 

одправдани прочини за кои навремено ќе биде најавено и сугерирано од страна на 

директорот на гимназијата, предметните професори и колективот. 

 

Претседател  на активот :Јовановски Васко 

Членови:  Наумче Тосковски 

                   Елена Дамовска 



ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ  

 

 Во текот на учебната 2021/2022 година е планирано училиштето да организаира 
училишни натпревари во согласност со здравствените протоколите по некои од 
предметите како и да учествува на поголемиот број општински , регионални државни и 
меѓународни натпевари по предмети за коишто истите се организираат. Учество на 
натпреварите може да земат сите ученици кои покажуваат солиден успех по соодветниот 
предмет а имаат амбици и желба за надоградување и истакнување на своите знаења. 
Учениците кои што ке земат учество на натпреварите ке бидат организирани 
менторирании поддржани од соодветните наставници и училиштето во целост. 
Натпреварите ќе бидат финансиски поддржани од училишни средства, а по потреба ќе 
биде побарана подршка од Совет на родители, спонзори од разни институции и 
Локалната самоуправа. Учество на натпреварите на нашето училиште ке се одвива по 
следнава динамика: 

 

Задача  Активност  
Временс 
ка рамка  
(месец)  

Носител  

Следење  

Начин на 
спроведување  

(ресурси) 

инструменти  

Очекувани 

резултати  
Одговорно 

лице  
Извор на 

средства  

Организација и 
учество на Државен 

натпревар во  
организација на  

Народна техника  

Смотра на млади 

истражувачи  
Февруари, 

март, април  
Ученици од 1 

до 4 год  
Стручна 

литература  Освоено место  

Наставници од 
природно  

математичко 

подрачје  

Училишен 

буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Организација и 

учество на  
училишен,  
општински,  

регионален и државен 

натпревар  

  
Англиски јазик  

Ноември,  

февруари, 

март, април  

Ученици 

од 2 год  
Стручна 

литература  Освоено место  Наставник по  

Англиски јазик 

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

  
Локална 

самоуправа  

Организација и 
учество на  
училишен,  
општински,  

регионален и  
државен натпревар  

(Spelling Bee)  

  
Англиски јазик  

Од ноември 

до мај  
Ученици  

од 1 до 4 год  
Стручна 

литература  Освоено место  Наставник по  

Англиски јазик 

Училишен 

буџет, 
спонзорства и  
подршка од  

  
Локална 

самоуправа  

Организација и 
учество на  
училишен,  
општински,  

регионален и државен 

натпревар  

Математика  
  

Од 

декември 

до март  

 Ученици од 1 

до 4 год  
Стручна 

литература  Освоено место  Наставник по 

Математика  

Училишен 

буџет, 
спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  



Организација и 
учество на  

мегународен 
натпревар  
„КЕНГУР“  

Математика  
  

Март, април  Ученици од 1 

до 4 год  
Стручна 

литература  Освоено место  Наставник по 

Математика  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Организација и 
учество на  

општински,  
регионален и државен 

натпревар  

Физика  Од февруари 

до април  
 Ученици од 1 

до 4 год  
Стручна 

литература  Освоено место  Наставник по 

Физика  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Експериментална 

олимпијада  Физика  Мај  Ученици од 1 

до 4 год  
Стручна 

литература  Освоено место  Наставник по 

Физика  

Училишен 

буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Организација и 
учество на   

регионален и државен 

натпревар  

Македонски јазик 

и литература  
  

Април, мај  
Ученици од 2 

и 3 год  
Стручна 

литература  Освоено место  
Наставник по  
Македонски 

јазик  

Училишен 

буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Организација и 
учество на  училишен  

,регионален и 

државен натпревар  
  

Спорт и спортски 
активности  

1. Мал фудбал  
2. Одбојка  
3. Кошарка  

4. Пинг понг  
5.Ракомет  
6. Скиење  

7. Шах  

Од 

септември 

до јуни  

Ученици од 1 

до 4 год  

Училишна  
спортска сала и  
други спортски 

објекти во  
Државата  

Освоено место  

Наставници од  
Спорт и 

спортски 

активност  

Училишен 

буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

 8. Атлетика        

Организација и 
учество на  

училишен и  

државен натпревар  

Историја  
  

Од 

февруари 

до мај  

 Ученици од 1 

до 4 год  
Стручна 

литература  
Освоено 

место  
Наставник по 

Историја  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Организација и 

учество на  

државен натпревар  

Бизнис и 

претприемништво 
Септември, 

октомври  
Ученици од 4 

год  
Стручна 

литература  
Освоено 

место  

Наставник по  
Економски 

предмети  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Организација и 
учество на  

регионален / 

државен натпревар  

Француски јазик  
  

Март, 

април, мај  
 Ученици од 1 

до 3 год  
Стручна 

литература  
Освоено 

место  

Наставник по  
Француски 

јазик  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  
Организација и 

учество на  
општински,  

регионален и  

државен натпревар  
Хемија  Февруари, 

април, мај  
Ученици од 1 

до 4 год  
Стручна 

литература  
Освоено 

место  
Наставник по 

Хемија  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Организација и 

учество на државен 

натпревар  

Земјоделски 

предмети  Април, мај  Ученици од 1 

до 4 год  
Стручна 

литература  
Освоено 

место  

Наставник по  
Земјоделски 

предмети  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  



Организација и 
учество на 
училишен  

регионален и 

државен натпревар  

Социологија  Април, мај  Ученици од 2 

и 3 година  
  Стручна  

литература  
Освоено 

место  
Наставник по 

Социологија  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Организација и 
учество на  

регионален,  
државен  натпревар  

ЗИМ  

Информатика  Февруари, 

април  
Ученици од 1 

до 4 година  
Стручна 

литература  
Освоено 

место  
Наставник по 

Информатика  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Организација и 

учество на 

државен натпревар 

Codecup- УКЛО-

Битола  

Информатика  Април,мај  Ученици од 1 

до 4 година  
Стручна 

литература  
Освоено 

место  
Наставник по 

Информатика  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Организација и 
учество на  

мегународен  
натпревар  

(1.МОС  
2.ДАБАР)  

Информатика  
1.Април-

мај. 
2.ноември  

 Ученици од 1 

до 4 година  
Стручна 

литература  
Освоено 

место  
Наставник по 

Информатика  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Организација и 
учество на  

општински,  
регионален и 

државен натпревар  

Биологија  
Од 

февруари 

до мај  

 Ученици од 1 

до 4 година  
Стручна 

литература  
Освоено 

место  
Наставник по 

Биологија  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Организација и 
учество на  

општински,  
регионален и 

државен натпревар  

Географија  Март, 

април, мај  
 Ученици од 1 

до 3 година  
Стручна 

литература  
Освоено 

место  
Наставник по 

Географија  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  
Организација и  Прва Помош  мај  Ученици од 1  Стручна  Освоено 

место  
Наставник по  Училишен 

буџет,  
учество на  

општински и 

државен  натпревар  

  до 3  година  литература   Биологија  спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Организација и 
учество на  

регионален и 

државен натпревар  
Музичка уметност  Април, мај  Ученици од 1 

до 4  година  
Стручна 

литература  
Освоено 

место  

Наставник по 

музичка 

уметност  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Организација и 

учество на Државен 

натпревар Гим Фест  
Музичка уметност  Април, мај  Ученици од 1 

до 4  година  
Стручна 

литература  
Освоено 

место  

Наставник по 

музичка 

уметност  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Организација и 
учество на  

Мегународен  

натпревар  
Музичка уметност  јули  Ученици од 1 

до 4  година  
Стручна 

литература  
Освоено 

место  

Наставник по 

музичка 

уметност  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  



Организација и 
учество на 
училишен  

регионален и 

државен натпревар  
Латински јазик  Март,април, 

мај  
Ученици од 3  

година  
Стручна 

литература  
Освоено 

место  

Наставник по 

латински 

јазик  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Организација и 
учество на  

училишен и 

државен натпревар  
Филозофија  Февруари,   

март,април  
Ученици од 4  

година  
Стручна 

литература  
Освоено 

место  
Наставник по 

Филозофија  

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

Локална 

самоуправа  

Организација и 
учество на  

регионален и 

државен натпревар  
Албански јазик  Март, 

април  
Ученици од 1 

до 4  година  
Стручна 

литература  
Освоено 

место  

Наставник по 

Албански 

јазик 

Училишен 
буџет, 

спонзорства и  
подршка од  

  
Локална 

самоуправа  

 

 

Пограмата ја изработиле:  

Аланка Спировска  

Зоран Тански  

Наташа Нечовска  

  

ПРОГРАМА ЗА ДОДАТНА НАСТАВА  

 Напомена: Програмата која следува во прилог претставува само содржина за 

главни насоки во детекцијата на учениците и изработка на програмите кои секој 

наставник индивидуално треба да ги изработи. 

Надареноста може да се определи како поврзана со одредени способности, но многу 

често се поврзува со склопот на цртите на личноста. Надареноста треба да се гледа во 

контекст на нејзината мултидимензионална условеност во која се испреплетени 

наследната основа, условите на средината во која живее и се развива поединецот, 

неговата активност и личните карактеристики.  

Надарените и талентирани деца обично се истакнуваат во една област или 

образовно подрачје, но се случува да се поуспешни при совладувањето на наставните 

програми од повеќе подрачја. Може да се каже дека надареноста се базира на три 

психолошки особини: натпросечна способност, креативност и мотивација. 

 Глобалните цели  на оваа програма можат да се структурираат како: 

- детектирање, препознавање и развој на талентираните и надарени ученици, 

степенот и и областа на надареност; 

- насоки и обука на наставниците за користење на посебни методи на работа со 

надарени ученици 

- организирање на додатна настава за реализација на нивните потенцијали; 

- информирање и овозможување на побрзо напредување во средното 

образование; 



 Препознавање и  развој  

За да се препознаат надареноста или талентот неопходно е секој наставник во 

соработка со психологот  во училиштето да ги познава поединечно карактеристиките 

или категориите на надареност: 

- Надареност на општите интелектуални способности – богатство на речник, 

богат фонд со информации, логичко размислување, стремеж кон истражување, 

интерес кон нови идеи, брзо и точно забележување како и добро помнење и 

лесно учење.; 

- Во творечките способности – независност во мислењето, досетливост и 

острина на мислите, позитивна самоувереност; 

- Во специфични училишни активности со специфичен интереси за определени 

предмети( биологија, математика, физика....) 

- Во специјални раководни способности – умешност во раководење 

прилагодливост, организаторски способности, говорништво, тенденција за доминација 

над другите; 

- Во уметнички способности – имаат  имагинација, творештво 

- Во психомоторни способности – остри и прецизни движења,добра 

координација, манипулативни способности, високо ниво на телесна енергија и сл. и 

најчесто се добри спортисти. 

Во идентификувањето на овие ученици наставникот и психологот  во училиштето 

треба да ги регистрираат, покрај способностите и некои личносни особини на 

надарените ученици. Тука спаѓаат: 

- Развиена позитивна слика за себе 

- Високо ниво на аспирација 

- Разновидност на интереси 

- Активно применување на креативни вештини како што се оригиналност, 

флуентност на идеи, редефинирање, елаборација, креативна генерализација и 

др. 

- Надминување на емотивните и перцептивните блокади во мислењето; 

- Добро предвремено планирање на своите активности 

- Поставување и решавање на разни видови , со различен степен на сложеност, 

проблемски задачи, преку изразување на својата методолошка оригиналност; 

- Развиена емпатиска компетентност; 

 Педагошко водење  и  методи  на  работа 

Надарените и талентирани ученици поради брзината на совладувањето на 

школските лекции неретко брзо губат интерес за време на часот. Последица на тоа 

може да биде појава на досада и слаб интерес за работа ( веќе го совладале она што 

другите поспоро го разбираат), што во краен случај може да доведе до невнимание, 

недисциплина  и сл. Неопходно е секој наставник во соработка со психологот во 

училиштето, да користи посебни методи на работа со кои ке го ангажира ваквиот 

ученик. 

  Се  препорачуваат  неколку  методски  постапки   кои наставникот ќе ги 

избира во зависност од видот, нивото, областа на талентираност како и личносните 

карактеристики на детето. Овде посебно треба да се нагласат моделите на креативно 

учењекои имплицираат мултидимензионалност на начини, принципи, насоки, 

патишта за поттикнување и стимулирање на надарените ученици. 

- Пишување на раскази со различни завршетоци 



- Составување на математички проблеми и оспособеност на различни начини да 

се приоѓа во решавањето на проблемските ситуации во воспитно – образовнат работа; 

- Конструирање на реченици врз основа на дадени зборови и изготвување на 

материјали со кои ќе се поттикнува развојот на имагинацијата на надарените деца, 

- Истражување на различни можности на примена на информациите (охрабување 

преку позитивни поттикнувачи, инструкции и принципи кои стимулираат нови 

модели) 

- Елаборација на идеите, нивна експлорација, учење и систематско тестирање на 

секоја идеја, охрабрување да ја бележат или на друг начин регистрираат секоја своја 

идеја 

- Формирање на флексибилни модели на учење кај учениците за разбирање на 

вредностите на сопственото креативно мислење 

- Развивање на толеранција кон туѓи и нови идеи и поттикнување различното да 

го посматраат, анализираат и почитуваат 

- Развивање на креативна и работна атмосфера во класот и ослободување на 

ученицитеод конформизмот и автоританоста; 

- Развој на учење преку сопствено истражување на проблем- ситуации, изработка 

на проекти; 

- Развој на креативно учење (чувствителност за проблеми, истражување на нови 

релации, разработка и асимилирање на информациите од различни аспекти, 

репродукција на читани текстови со додавање на свои идеи и надополнување со 

имагинација); 

Познати во пракса се уште неколку методи на за работа со талентирани ученици за 

чија примена е важно наставникот добро да ги познава карактеристиките на 

надарените деца и да има добра психолошко – педагошка подготвеност. Погодни за 

практична примена во наставата како методи на работа со овие ученици се следниве: 

- Самостојна подготовка на ученикот за метакогниција - знаење за знаење, 

сознание за сопственото знаење или самосвест. Како резултат на тоа се јавува 

самокритичност за сопствените можности, способности, навики што за талентираните 

ученици делува со засилување на внатрешната мотивација за работа. 

- Користење на постапки на слободни асоцијации за развој на креативните 

вештини:оригиналност, флуентност, редефинирање, осетливост на проблеми, 

флексибилност, творечка фантазија, креативна генерализација и активно користење на 

мисловните операции анализа-синтеза, индукција-дедукција, апстракција-

генерализација, споредување, конкретизација, аналогија и сл. 

- Самостојна евалуација – самопроценување; 

За користење на овие постапки наставникот треба најпрво добро да ги одреди 

нивоата на надареност и талентираност на ученикот и притоа е препорачливо да 

изврши процена преку набљудување во различни ситуации или преку анализа на 

конкретните продукти создадени од самите ученици (самостојни изведби и творби, 

ликовни и музички интерпретации, литературни творби, проектии сл.).  

   За одредени подрачја на надареност применливи се и методите на тестирање 

преку различни типови на тестови. Тестот е добар за потврда и мерење на некои 

особини, но е стандардизиран и може да се користи само од страна на стручни 

соработници или надворешни лица обучени за негова примена. Тие го мерат 

генералниот Г – фактор и многуте специфични способности (фактори), базирани на 

психичките процеси:  мислење, помнење и заборавање, внимание и забележување и др. 

неопходни за развој на интелигенцијата. 

Збогатувањето на образовно – воспитните содржини за работа со талентирани и 

надарени ученици подразбира опфаќање на широк дијапазон на разлиќни едукативни 

програми со кои се задоволуваат различните потреби на овие деца. Изготвувањето и 



реализацијата на наставните програми за работа со талентираните ученици се 

препорачува да биде тимска работа која ќе се реализира на часовите по додатна настава 

или индивидуално со ученикот со цел остварување на неговите потенцијали и високо 

ниво на самоактуализација. 

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА   И РАБОТА СО ДЕЦА 
СО ПОТЕШКОТИИ  

 Напомена: Програмата која селедува во прилог претставува само содржина за 

главни насоки во детекцијата на учениците и изработка на програмите кои секој 

наставник индивидуално треба да ги изработи. 

Наставниците имаат голема улога во развојот на детето и со своето лично 

искуство како ученици, но и работата со деца знаат дека децата обрнуваат големо 

внимание на се  што наставникот прави, како се однесува како изгледа и зборува. Во 

детали запомнат се, но едно нешто што се смета за пресудно е личноста на 

наставникот. Тоа посебно влијание има врз децата кои манифестираат емоционални 

проблеми или потешкотии во совладувањето на наставните програми. 

Децата кои работаат со наставник кој не покажува разбирање и не се труди да им 

помогне да успеат во совладување на наставата многу брзо ке ја забележат крутоста на 

ваквиот наставник и неговата неетичност. Ваквите деца најчесто не реагираат туку 

манифестираат пасивна агресија – стануваат повлечени, мрзеливи и изгледа на прв 

поглед како да не сакаат да работат, но во суштина се засрамени и исплашени бидејки 

наставникот со своето однесување им покажал дека не се доволно добри и паметни за  

и тоа е слика која и понатаму ја градат за себе. Важно е да се нагласи дека при 

работата на наставникот покрај неговото знаење и разбирање за состојбите и возраста 

на секој ученик,треба да посои можност за флексибилност при реализацијата на 

наставните програми и нивна адаптација за децата со вакви проблеми. 

Цели на оваа програма е да се овозможи активно учество на овие ученици и избор 

на вистински методи за работа со нив за да се развие целокупниот потенцијал на 

детето, а при тоа да се води сметка за работата и со децата кои не спаѓаат во оваа 

категорија. 

Методите за работа со овие ученици ќе бидат прикажани како насоки, а секој 

наставник во соработка со психологот  во училиштето треба да избере начин на кој ќе 

работи согласно степенот и можностите на ученикот индивидуално, притоа да внимава 

на препораките и барањата на програмата дадена од БРО. 

Реализацијата на овие методи и упатства за работа со учениците кои имаат 

емоционални проблеми и потешкотии во учењето ќе се изведува преку соработка со 

психологот  во училиштето и раководителот на паралелка .  

Секој наставник кој предава во паралелката каде има ученици од овој тип 

неопходно е да посвети дел од работата со овој ученик или ученици(ако има повеќе) 

индивидуално најчесто преку задавање на одредена активност која е во склад со 

неговите можности и способност.Препорачливо е таа да се изработи на ниво на секој 

предмет или како активност на стручен актив во соработка со службата.Ќе бидат 

дадени само неколку практични совети за работа кои моѓе да се користат во зависност 

од случајот и се разбира покрај индивидуалната работа на ученикот со психологот во 

училиштето. 

Методи на работа: 

1.Визуелизација на лекцијата: користете дидактички помагала или други средства 

со кои ќе ја поткрепите теоријата односно кажаното за време на часот. Ваквите 

ученици размислуваат без конкретизација на на своите мисли и самите им е тешко 



вербално да се изразуваат. Доколку го поврзете кажаното со визуелен приказ полесно 

ке ве разберат и запомнат. 

2. Барајте од нив и самите да користат цртежи или други визуелни помагала како 

средство за изразување при испрашувањето; да користат компјутер или шеми кои сами 

ќе ги нацртаат; да користат писмено изразување каде во неколку реченици ќе ви 

опишат што разбрале посебно кај учениците со емоционални проблеми каде 

изразувањето и вербалната комуникација во група е отежната. 

3. При пишување на табла користете различни бои со кои ќе го означите 

најважното од лекцијата со поинаква боја. Учениците со потешкотии подобро помнат 

визуелно отколку аудитивно. Боите ќе им помогнат да се присетат на менталната слика 

од таблата. 

4. Користете видео материјали или компјутерски симулации; на тој начин ќе им 

овозможите да добијат комплетна слика за некој процес или појава; 

5. Никогаш не ги ставајте под притисок. Учениците со емоционални проблеми, 

учениците со потешкотии во учењето кои свесно ја доживуваат својата состојба или се 

доживуваат себеси како недоволно добри НАЈЧЕСТО чувствуваат анксиозност или 

страв кој не можат да го надминат. Заради тоа не функционираат добро кога ги ставате 

под притисок. Дајте им доволно време да ја реализираат задачата која сте ја дале, 

мотивирајте ги со пофалби и убав збор, овозможете им да ја зголемат својата 

самодоверба и да ја променат сликата за себе.  

6. Хиперактивните деца(деца со вишок енергија) се посебна категорија ученици 

на кои треба да се обрне внимание; Доколку постои приложена  потврда или мислење 

од стручно лице за нивната состојба или самите сте процениле дека детето спаѓа во ова 

категорија, дозволете имповремено да потрошат дел од својата енергија така што ќе им 

дадете некоја активност. На пр.Кога станал немирен и почнува да јаа губи 

концентрацијата која кај нив е краткотрајна така што поради нивото на вигилноста на 

нивното внимание отава впечаток дека не може да ве следи, испратете го да го натопи 

сунгерот или да донесе креда или едноставно пуштете го само во ходникот на 5 

минути. Така ќе ја потроши вишокот на енергија и ќе може подобро да ја следи 

наставата. Со тоа му олеснувате и на ученикот и себе си. 

7. Доколку сте во можност подгответе им веќе напишан текст со основните факти 

кои треба да ги научи: нека биде читко,со големи букви и истакнати поими. 

8. Дозволете им да ја зголемат својата самодоверба со тоа што ќе се 

почувствуваат успешни. Убавиот збор, пофалбата за нешто што сте сработиле заедно, 

на наједноставен начин ќе делуваат мотивирачки на ваквите деца.  

9. Кажете им што ќе ги испрашате (нагласете им  - во нивните тетратки или 

учебници она што е важно и треба да го кажат придржувајќи се САМО на најважната 

содржина). 

10. Дајте им прилика за некаква обврска кон другите, кон класот, кон вас, кон 

некој друг вработен во училиштето, која ќе биде редовна, ако не секојдневна тогаш 

барем секоја недела. 

11.На предметите на кои постои можност дајте им прилика да ја развиваат 

нивната фантазија. Каде што има фантазија има и емоции кои ги зголемуваат 

можностите на овие деца. Затоа овозможете им да го нацртаат или пишуваат она што 

го сакаат. 

12. Оценувањето треба да биде резултат од нивната целокупност и во склад со 

она што претходно сте го работеле со нив, затоа: 

Не ги оценувајте според нивните надворешни симптоми бидејќи тоа ќе ви даде 

погрешна слика за нив. Доколку работат или се занимаваат со некое хоби или некаква 

додатна активнист надвор од училиштето, побарајте тоа да ви го донесат или да ви 

раскажат и на основа на тоа пофалете ги. 



Посебно обрнете внимамие на нивните добри страни. Со негативен став, критика 

и негативни емоции нема да ги отстраните „проблемите во наставата“ ниту во нашето 

школство. Обидете се човечки и хумано да им помогнете и да ги прифатите онакви 

какви што се, зошто во тоа ќе ве следат и другите ученици, а и самото дете ќе ја 

прифати позитивно својата состојба. 

 

Основни принципи на работа со деца со слаб успех 

како последица на потешкотии со концентрацијата и вниманието 

1. Непосредна повратна информација  и последици 

Кога сакате да ги промените одредени облици на однесување неопходно е јасно и 

конкретно да им посочите што не е, а што е прифатливо за време на часот. При тоа 

наградете го посакуваното, а искритикувајте го непожелното однесување со позитивна 

и продуктивна критика, без осуда на личноста на детето. Повратната информација 

давајте ја колку можете почесто. Овие деца имаат потреба од побрзи и почести 

повратни информации и последици отколку другите деца. На пр. Наместо да почекате 

детето да заврши со решавањето на задачите, за да го пофалите, му давате награден 

бод за секоја решена задача или дел од задачата. 

2. Користете последици за кои сте сигурни дека ќе се доволно силни за да 

постигнат ефект. Природата на овие деца  бара последиците од некое непосакувано 

однесување да ги сноси лично ученикот и да бидат значајни дури и материјални за да 

се одржи и развие позитивното внимание на ова дете. 

3. Користете повеќе поттикнувања наместо казни. За нив посебни важи 

правилото позитивното пред негативното. Нагласете и дадете алтернатива кое 

негативно со кои од понудените позитивни однесувања детето само да избере. 

4. Настојувајте да бидете доследни, секогаш реагирајте на ист начин на одредено 

однесување или ситуација. 

5. Имајте ја во предвид природата и особините на овие деца секогаш кога 

реагирате на нивните однесувања, дела, задачи... 

6. Обидете се да се дистанцирате од ситуацијата . Не дозволувајте вашето 

чувство на вредност да стане врзано со тоа дали сте успеале или не да победите некое 

однесување. Кога ситуацијата ќе излезе од контрола или не заврши онака како што сте 

предвиделе , никако немојте да заклучите дека сте лош наставник или лоша личност. 

       7. Вежбајте простување 

Простувањето е премногу важен принцип во воспитувањето на детето, но 

честопати е тешко да се спроведува во секојдневниот живот. Вежбањето простување 

значи да се размисли за „детските престапи“(кои и сами сте ги направиле), да се прости 

и да се остави да помине лутината, разочарувањето и замерувањето, повреденоста и 

најпосле простете си и самите себе си за грешките кои сте ги направиле во обидот да  

се справите со овие деца и добронамерниот обид да ги научите и воспитате. 

  



ПРОГРАМА ЗА ОПШТЕСТВЕНО ХУМАНИТАРНА РАБОТА  

 

Според годишниот план и според одбележувањето на празниците од календарот 

на годишната програма се организираат општествено – хуманитарни работи кои ги 

организира и подржува училиштето, со цел да се поттикнат и разиваат човечките 

вредности, ставови, норми и одговорности за да се допринесе за поцелосна афирмација 

на училиштето, а истовремено се подигнува општото културно ниво на средината. 

Општествено – хуманитарните работи се  остваруваат преку повеќе форми со различни 

содржини.  

 Нашиот крај е познат по убавото и квалитетно јаболко. За таа цел на 27 

Септември традиционално се организира манифестацијата „Преспански јаболкобер“ во 

која манифестација со штандови учествуваат ученици од нашето училиште со 

производи кои се резултат на успешната професионална пракса од учениците и 

наставниците од земјоделско- ветеринарната струка. Исто така на оваа манифестација е 

изложена и целата механизација која ја поседува училиштето. Исто така учество земаат 

и учениците од гимназиските паралелки со музички и ликовни творби. Одговорни 

наставници се: Васко Јовановски и наставници по музичка и ликовна уметност. 

 Во месец Октомври нашето училиште го слави својот патронен празник и за таа 

цел се приготвува културно – уметничка програма и спортски натпревари приготвени 

од одговорни наставници и талентирани ученици. 

 Други манифестации кои ги одбележува нашето училиште се: Недела за борба 

против СИДА во која се вклучени предавања од здравствени работници, невладини 

организации, и програма која приготвена од ученици и одговорни наставници. За 

новогодишните празници во соработка со локалната самоуправа, домот на културата и 

нашето училиште се приготвува Новогодишен хепенинг. По повод Велигденските 

празници исто така училиштето со група ученици и одговорни наставници учествува на 

Велигденскиот хепенинг со свои штандови кој традиционално се организира на 

градскиот плоштад. 

 Во текот на целата школска година учениците кои што се членови на секцијата - 

Ѕиден весник ги објавуваат сите настани во учелиштето и надвор од училиштето, исто 

така објавуваат лични творби, есеи, различни арте факти во зависност од настаните кои 

се поврзани со годишниот календар. Покрај ѕидниот весник во училиштето се 

изработува и Училишен весник кој го приготвува група ученици со одговорен 

наставник. Весникот се приготвува преку целата година, се собираат материјали, се 

вршат интервјуа, анкети, се промовира училиштето, се избира насловна страна, се 

избира издавачка куќа и на крај се селектира материјалот, се печати и се дистрибуира. 

 Во училиштето сите активи си имаат свои активности поврзани со наставната 

план и програма. Во месец Април, редовна посета на Саем на книгата, а истовремено и 

посета на културно- историските споменици во Скопје со средства од учениците. 

Посета на театар во месец Ноември и Март,  со самофинансирање на учениците- актив 

по македонски јазик и  летаратура. 

 Со учениците од четврта година се организира посета на Агенцијата за 

претприемништво во Скопје во месец Октомври и посета на Берза на Р.М во Скопје во 

месец Ноември со одговорен наставник Дијана Ѓеоргиевска. Посета на ПМФ 

предвидено во месец Април е од страна на предметните наставници по хемија, 

математика и информатика. Од страна на активот по спорт и спортски активности 

планирана е посета во месец Март на Олимпискиот базен и сите други спортски 

објекти во Скопје, исто така во месец Април и месец Мај се организира велосипедска и 

планинарска тура со ученици од прва до четврта година. 

Напомена:Сите активности што беа претходно  наведени во тековната 2021/22 во 



зависност од епидемиолошката ситуација во државата и во зависност од начинот на  

реализирање на наставата ,активностите ќе се реаслизираат според соодветни 

здравствени протоколи. 

ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕНО ХУМАНИТАРНА РАБОТА  

 

 

Активност 

 

Временска рамка 

 

Одговорно лице 

Начин на 

спроведување 

(ресурси) 

Очекувани 

резултати 

Учество на 

манифестација 

за јаболкобер 

Септември 

Васко Јовановски, 

наст. по ликовна и 

музичка уметност 

Ученици, 

наставници 

Успешна 

реализација 

Патронен 

празник на 

училиштето 

Септември - Октомври 

Марина 

Стојановска, Динче 

Кочевска, Марија 

Јосифовска, 

Ученици, 

сопствени 

средства 

Успешна 

реализација 

Ѕиден весник 
Во текот на цела школска 

година 

Лика Стефановска, 

наст. По македонски 

јазик и литература 

Одговорни 

ученици 

Успешна 

реализација 

Училишен 

весник 
Декември - Мај Лика Стефановска 

Одговорни 

ученици 

Успешна 

реализација 

Посета на Саем 

на книгата 

Април 

Мај 

релација Ресен-Скопје-

Ресен 

(задолжително 

пренесување на 

учениците до нивното 

место на живеење) 

Динче Кочовска, 

Марина Стојановска 

Средства од 

учениците од I, 

II, III, и IV год. 

Успешна 

реализација 

Посета на 

театар 

Октомври Ноември Март 

Релација: Ресен-Скопје-

Ресен или Ресен-Прилеп-

Ресен 

(задолжително 

пренесување на 

учениците до нивното 

место на живеење) 

Даниела Стерјовска, 

Лика Стефановска 

Средства од 

учениците I, II, 

III, и IV год 

Успешна 

реализација 

Активности за 

„Св. Кирил и 

Методиј“ 

 

 

 

Посета на 

Планетариум 

 

 

 

Посета на 

термоцентрала 

24 Мај 

 

 

Септември, 

Октомври 

Ресен- Скопје, 

 

Април, Мај 

Ресен-Битола 

Митко Митревски, 

Методиј 

Карапалевски,Јорда

нчо Ѓоргиевски 

 

 

Наставници по 

Географија 

 

Наставници по 

Географија 

 

Ученици 

 

 

 

 

Ученици 

 

 

Ученици 

 

 

Успешна 

реализација 

 

 

 

Успешна 

реализација 

 

Успешна 

реализација 

 

Манифестација 

„Најдобар од 

најдобрите“ 

јули-август 
Наставници по 

македонски јазик 
Ученици 

Успешна 

реализација 

Учество на 

манифестацијат

а „Велигденски 

хепенинг“ 

Април – Мај 

Наст. по ликовна 

уметност, музичка 

уметност, 

македонски јазик и 

Ученици, 

наставници 

Успешна 

реализација 



литер. 

„Недела за 

борба против 

СИДА“ 

Ноември - Декемри 
Лика Стефановска, 

Даниела Стерјовска 

Ученици, 

наставници 

Успешна 

реализација 

Манифестација 

за 

Новогодишните 

празници 

Декември 

Марина 

Стојановска, Динче 

Кочевска, Марија 

Јосифовска 

Ученици, 

наставници 

Успешна 

реализација 

Крводарителска 

акција 

Двапати во текот на 

школската година 

Класни 

раководители од IV 

година 

Ученици, 

наставници 

Успешна 

акција 

Хуманитарна 

собирна акција 

Најмалку два пати во 

годината 
Славица Божинова 

Ученици, 

наставници 

Успешна 

акција 

Посета на 

агенција за 

претприемништ

во во Скопје 

Октомври Дијана Ѓеоргиевска 
Ученици од IV 

година 

Успешна 

реализација 

Посета на Берза 

на РМ во Скопје 
Ноември Дијана Ѓеоргиевска 

Ученици од IV 

година 

Успешна 

реализација 

Посета на 

ПМФ-Скопје 

илифакултети 

сродни на 

Природно -

математичката 

струка комб.А 

Ноември, Март-

илиАприл-Ресен-Скопје-

Ресен(задолжително 

пренесување на 

учениците до нивното 

место на живеење) 

Благојче Кочовски, 

Аланка 

Спировска,Розета 

К.Кољовчевска, 

Ученици од  

природно 

математичко 

подрачје – 

комбинација А 

Успешна 

реализација 

 

Посета на ПМФ 

– Хемија; 

Биологија 

Ноември, Март-Април-

Ресен-Скопје-

Ресен(задолжително 

пренесување на 

учениците до нивното 

место на живеење) 

 

Кате Настевска 

Славица Божинова 
Ученици 

Успешна 

реализација 

Посета на 

Олимписки 

базен, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација на 

планинарска 

тура 

 

 

 

 

 

Посета на 

музички настан 

Март, Април, Мај 

релација Ресен- Скопје- 

Ресен, (учениците да се 

превезат до местото на 

живеење). 

 

Септември, Мај, Јуни. 

Релација (во рамките на 

општина  Ресен) 

 

Април, Мај, Ресен, 

Битола, Скопје 

Методиј 

Карапалевски, 

Митко Митревски, 

Јорданчо 

Георгиевски 

 

 

 

 

Методиј 

Карапалевски, 

Митко Митревски, 

Јорданчо 

Георгиевски 

 

 

м-р Марија 

Јосифовска 

 

 

 

Ученици од сите 

години, 

наставници. Со 

сопствени 

средства за 

превоз и 

влезница. 

 

 

 

Ученици од сите 

години, 

наставници. Со 

сопствени 

средства за 

превоз и 

влезница. 

 

Ученици од 

прва, втора, 

трета и четврта 

година 

 

 

Успешно 

реализирана 

активност 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

реализирана 

активност 

 

 

 

 

Успешно 

реализирана 

активност 

 

 Еколошките акции се организирани од Влада на Р. Македонија е поддржана и од 

нашето училиште, во неа земаат учество група на ученици заедно со класните 

раководители. 

 Нашето училиште во соработка со Здравствениот дом  два пати во текот на 



годината  организира крводарителска акција за наставници и ученици од четврта 

година. 

 Црвен крст и одговорниот наставник заедно со ученици членови на Црвен крст 

спроведуваат хуманитарна собирна акција на собирање: храна, облека, финансиски 

средства и истите се донираат во Дом за деца без родители – Битола и социјално 

загрозени семејства. Оваа акција се спроведува два пати во текот на школската година. 

 Централната манифестација за учениците од четврта година (матуранти) - 

Најдобри од најдобрите се одржува во месец јули  на која се доделуваат дипломи за 

завршено средно образование, пофалници за најдобри ученици и се прогласува 

Првенец  на генерација. На ученикот кој е избран за најдобар од најдобрите, локалната 

самоуправа- градоначалникот на нашата општина му ја доделува главната награда. 

Настанот е збогатен со културно- уметничка програма поддржана од голем број на 

родители, ученици, наставници, претставници од локална самоуправа и сограѓани на 

нашата општина.      

 

Тим на изработка: 

Марина Стојановска 

Лика Стефановска 

Марија Јосифовска 

Митко Митревски 

Методиј Карапалевски 

Исмета Арифовска 

Уксел Шериф         
 

ПРОГРАМА ЗА СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА СРЕДИНА  И 
ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА  

 
Поаѓајќи од фактот дека работата на нашето училиште е под надлежност на 

Локалната самоуправа што впрочем носи наслов и Средно општинско училиште и сите 
воспитно образовни и други  активности што се реализираат во училиштето мора да се 
во координација со Локалната самоуправа. 

Во изминатите години обостраната соработка се реализираше на завидно ниво, 
секоја институција го реализираше својот дел од соработката, и истиот беше со 
позитивни резултати. А таа соработка најмногу се рефлектира  во  делот на  
организација и соработка на манифестации и активности од различен вид како на 
пример: голем број на културно- уметнички проекти , забавно спортски активности, а 
посебно во делот на земјоделско – ветеринарната струка нејзината работа , 
организација и економскиот дел . 

Имајќи го во предвид фактот на погоре кажаното идната соработка на 
училиштето со Локалната самоупреава  би требало да биде на поголемо ниво, 
подобрена организација се со цел заемен и заеднички напредок на дејностите што ги 
реализираат двете институции , а таа нивна взаемна интеракција  на училиштето со 
локалната самоуправа останува да се реализира  на повеќе нивоа и  структури и тоа : 
  

 
   - Соработка со раководителот на училиштето - директорот ; 



   - Соработка со Училишниот одбор во кој локалната самоуправа има и   свој 
претставник ; 
   - Соработката со активот по земјоделие ; 
   - Соработка со други стручни активи кои имаат потреба од соработка со  локалната     
самоуправа за подобра реализација на нивните стручни програми; 
  - Соработка со учениците за реализација на училишните и младинските   активности 
во склоп на наставната програма и надвор од нејзините рамки; 
  -  Соработка со синдикатот. 
  
Клучен приоритет на СОУ„ Цар Самоил “ како воспитно-образовна установа е 
афирмација на училиштето во областите во кои партиципира заедно со  наставниот 
кадар, учениците и Локалната самоуправа. 

Соработката со Локалната самоуправа секогаш треба да биде стручна и 
квалитетна се со цел за што подобра организација на воспитно -образовниот процес во 
училиштето , а со тоа подобрување на условите за работа во него , а  посебно со 
воведувње на настава со учење на далечина .  

Како позначајни цели и задачи во соработката на училиштето и Локалната 
самоуправа би ги издвоиле : 

 Реализација на поквалитетна настава; 

 Реализација на поквалитетна  настава со учење од далечина; 

 Одржување на училишната инфраструктура, објекти; 

 Ангажирање на стручен кадар ; 

 Организација и реализација на манифестации и активности по   
 повод различни настани;  
- Заедничко и поквалитетно претставување на училиштето надвор од  

Општината и надвор од државата; 
- Помош на учениците и наставниот кадар во напредокот на нивното   

професионално доусовршување ; 
- Посредување и соработка во Земјоделско - ветеринарната насока во  правец 

на    подобрување на условите за работа и нејзин развој како  крајна цел 
комерцијализација     од земјоделските активности и    добивање  на квалитетен кадар; 

- Помош и посредство во остварување на контакти и соработка со   други 
воспитно образовни институции во нашава држава како и надвор од неа 
како и други институции од земјоделското подрачје ; 

       -Посредство во соработка со бизнис секторот во нашава општина надвор од неа ,  а 
и надвор од државата.  

 
    Покрај овие се разбира дека има и други цели кои се остваруваат во 

заедничка комуникација и соработка на училиштето со структурите и одделенијата на 
Локалната самоуправа, и тоа се со цел за  поквалитетно општинско  средношколско 
образование и воспитание и унапредување и усовршување на наставата и наставниот 
кадар , а се со цел да создадеме квалитетен ученички кадар кој во иднина ќе биде 
огледало на училиштето и општината. 

    Соработката треба да биде континуирана  и секогаш поставена на долгорочна  
основа поддржана од двете страни  и пред се стручна за таа соработка секогаш да е во 
насока на поквалитетен образовен процес.  

    Соработката треба да се базира и да ги следи промените и новитетите што се 
случуваат во образованието , локалната самоуправа и другата државна  легислатива.  



 
 

 
Цел: Во рамките на оваа подрачје  ќе се спроведат следните активности : 

 

Задачи, 
Активности 

Извршители 
Временска 

рамка 
Одговорно лице Ресурси 

Средства, извори, 
забелешка 

Преспански 
јаболкобер  

Училиштето и 
Локалната 

самоуправа 
Септември 

Директорот и 
Стручни активи  

 
 

Училишен  
инвентар  

Буџет на општина  

Еколошки акции  

Директорот 
,наставен кадар, 
ученици,локална 

самоуправа 

Во текот на 
учебната 
година   

 

Директорот 
,Насатвници 

Еколошки 
здруженија 

Земјоделски 
алатки 

 Бугет на општина  
во соработка со  

Влада на РМ 

Програма по 
повод ,, Недела 
за борба против 
сидата,,  

Унија на 
средношколци 

Декември 

Директорот,настав
нички кадар и  

ученици  
 

Директор,на
ставен 

кадар,струч- 
ни служби и 

ученици 

Спонзорстав а и 
буџет на општина  

Ресен 

 
Новогодишна 
програма   
 
 

Директор ,ученици, 
актив , Локална 

самоуправа                                                       
Декември 

Директорот, 
    претсавник од  
локалната             

 
Наставен    
кадар 

,ученици, 
наставен и 
училишен 
инвентар  

 

  Буџет на општина 

 
 

Едукација на 
тема ,, 

Безбедност за 
време на 

новогодишните 
празници,, 

МВР -Ресен, 
Училиштето 

Декември 

Стручни лица од 
МВР Ресен, 

наставници и др. 
Стручни лица 

Ученици МВР-Ресен 

 
 
 
 
 
 
Априлијада 
 
 
 
 
 
 
Матурско дефиле    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Локална самоуправа 
 
 
 
 
 
 
Директор,ученици, 
наставен 
кадар,локална 
самоуправа 

 
 
 

 
 
Април 
 
 
 
 
Мај 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Претставник од 
локална,  
 
 
 
Директор, 
наставен 
кадар,претстав-
ник од лакална 
самоуправа 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Ученици,наста
вен кадар 
 
 
Ученици,локал
на 
самоуправа,на
ставен кадар 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Општина- Ресен 
 
 
 
 
 
 
 

Општина - Ресен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ученички 
екскурзии 

 
 
 
 
 
 
 

Манифестација 
„најдобар од 
најдобрите“ 

 
 
 

 
 

 
 
 
Директор,нставен 
кадар,родители, 
совет на 
родители,училишен 
одбор 

 
 
 
 

Директор,наставен 
кадар,совет на 

родители,родители, 
ученици,локална 

самоуправа 
 
 
 

Директор , ученици, 
наставен кадар , 

локална самоуправа  

 
Мај - Јуни 

 
 
 
 
 
 
 
 

Јули - август 

 
 
 
 
 
 

Директтор,наста-
вен 

кадар,Туристи- 
чка агенција 

 
 
 
 
 
 
 

Претставник од 
локална , 
директор, 

наставен кадар , 
ученици 

 
 
 
 
 
 
 

ученици 
 
 
 

 
 

Претставник 
од локална , 

директор, 
наставен 

кадар,  
ученици и 
училишен 

инвентар и 
општински 
простории 

 
 
 

родители 
 
 
 
 
 
 
 

 
Општина Ресен 

 
Подигнување и 
одржување на 
земјоделско- 
овоштарски 

насади 
 
 
 

Директор, Актив на 
Земјоделско 
ветеринарна- 

струка,ученици и 
други стручни лица и 

спонзори 

Годишни 
активности 

Директорот , 
Земјоделски актив 

 
Обработлива 
површина , 
ученици , 
наставен 

кадар, 
стручни лица 

од други 
институции, 
земјоделска 
механизациј

а и алатки  

 
Буџет на 

Општина , 
Буџет на 

училиште и 
финансиски 
средства од 
донатори и 
спонзори 

Училишен спорт  
Актив по спорт , 

ученици 
Годишни 

активности 

Професори по 
спорт , 

Раководител на 
спортски објекти-

спортска сала  

Наставници , 
ученици  

Општина Ресен и 
гимназија ,, Цар 

Самоил,, 

Крводарителски 
акции 

Црвен крст Ресен 
Годишни 

активности 
Директор, 

Наставници 
Ученици „Црвен крст“  

      

 
Организирање на 
училишни и друг 
вид регионални и 

државни 
натпревари 

Училиштето, со 
катедрите од 

посебните нучни 
институции и 
министерства 

Годишни 
активности 

Директор, 
претставник од 
локална , други 

стручни лица 

Ученици , 
општински и 

училишни 
простории 

Училишен 
,Општински и  

катедри на 
посебните науки 

 
Одржување и 
користење на 

содржините од 
реновираниот и 

новодоградениот 
Спортско-

Директор,чуварска 
служба, наставниот 

актив по спорт и 
лолална самоуправа 

Во текот на 
цела учебна 

година 
Директор,локална 

Директор,чу
варска 

служба, 
наставен 
кадар и 

служби од 
локална 

Општина Ресен, 
Училиште и 
финанскии 
средства од 

донатори спонзори 



рекреативен 
центар 

„ Чиста 
Македонија“ 

Локална самоуправа,  
директор, наставен 

кадар ,техничка 
служба и ученици 

Во одредени 
периоди во 

текот на 
учебната 
година 

Локална 
самоуправа , 

директор, наставен 
кадар и еколошки 

здруженија 
 

Локална , 
директор, 
наставен 

кадар 
,ученици и 
техничката 

служба 

Училиште и 
локалната 

самоуправа 

       

                                                              

                                                               Тим за работа: Методи Карапалевски 

                                                                                        Даниела Стерјовска     

                                                                                    Даниела Поповска Ангеловска 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ГРИЖА ЗА  ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ  

Цел на програмата за грижа за здравјето е унапредување на целокупното здравје на учениците 

преку превентивни програми,едукација и акции кои допринесуваат за формирање на 

ставови,навики и однесување кои значат здрав начин на живот.Со програмата се опфатени 

следните содржини: 

 Предавања 

 Превенција од пренесување и ширење на заразни болести 

 Превенција од болести на зависност 

 Здрава исхрана 

 Посебни и систематски прегледи 

 Физички активности 

Во поглед на грижата за здравјето, училиштето има формирано  тим чија задача е следење на 

општата здравствена состојба на вработените преку посебен план и активности. Во соработка 

со здравствените домови се извршуваат здравствени прегледи на вработените во месец август, 

а исто така на почетокот од учебната ќе се изврши систематски преглед на сите вработени кој 

во согласност со Законот за средно образование се врши на секои две години. 

Следејки ги актуелните случувања во поглед на ширењето на COVID-19, се предвидени 

активности со кратки базични информации и препораки за превземање на мерки и постапки со 

цел спречување на ширењето или ублажување на последиците по здравјето на вработените на 

нивните работни места , да им се укаже на вработените за обврската да го следат сопственото 

здравје и состојбата на учениците  во текот на престојот во училиштето. Вработените да се 

однесуваат одговорно и да се придржуваат кон општите препораки за превенцијата на КОВИД-

19 (физичка дистанца и употреба на лична заштитна опрема) на работното место и вон. 



Како посебна популациона група во училиштето се учениците за кои што исто така се 

предвидени активности кои би придонеле за позитивна здравствена состојба и полесно 

совладување на физичките, социјалните и психолошки промени кои се појавуваат во периодот 

на развој кај нив. Во таа смисла, училиштето има обврски соодветно да ги информира 

учениците во врска со актуелнте состојби и превентивни активности во врска со физичкото, 

социјалното и психичкото здравје.Поставување на едукативни постери со препораки за 

превентивни активности на истакнати места во училиштето (на влезот,во ходниците,во 

училници,во тоалети). Препораки за практикување на често миење на рацете и посебно 

внимание да се посвети на потребата од засилени хигиенски мерки во случај после кивање, 

кашлање, пред и после консумирање храна и одење во тоалет. 

Активностите кои се преземаат за грижата на здравјето на учениците опфаќаат: систематски 

прегледи, обезбедување на високо хигиенски услови во училиштето, вакцинации, спортски 

активности и активности за промовирање на здравата храна, грижа за менталното здравје 

на учениците. 

Хигиената претставува битен фактор за постоење на здрава училишна средина каде учениците 

поминуваат голем дел од денот. Поради тоа, училиштето превзема активности кои 

придонесуваат за одржување на високото ниво на хигиенски услови кои ги обезбедува  

персоналот и учениците, а тоа подразбира: бришење на прашината на работните површини и 

на надворешен дел од мебелот, бришење и миење на тврди подни површини, вшмукување на 

меки подни површини ( тепих ... ), собирање на пајажина, бришење на рамки на прозорци, на 

влезни и внатрешни врати, бришење и миење на стаклени површини, бришење на санитарен 

простор, метење пред влезните врати. Училиштето обезбедува доволна количина на средства 

за одржување на општа и лична хигиена, средства за дезинфекција на вработените,учениците и 

просторот. За хигиената во училиштето се задолжени техничкиот персонал составен од 5 

хигиеничари. Но за да се оддржува хигиената на задоволително ниво придонесуваат сите 

вработени и ученици преку разни акции за чистење или едукативни работилници. 

Лекарски прегледи на учениците како и досега согласно Законот за средно образование ќе се 

вршат на учениците од прва и од четврта година, во соработка со Здравствениот дом во Ресен. 

За време на редовниот систематски преглед за учениците од четврта година обврска е да се 

изврши и вакцинирање според календарот за редовни вакцини.Вакцинирањето е составен дел 

од грижата за учениците и тоа се спроведува во различни периоди од воспитнообразовниот 

процес на учениците зацртани во календарот за имунизација. 

Водење на постојана грижа за здравјето се врши и преку здравата исхрана и чистата 

околина.Одделни содржини за едукација за здрава исхрана се опфатени и ќе се реализираат со 

програмите на некои наставни предмети како што се биологија, физичко воспитание, 

психологија, како и на часовите на раководител на паралелка од подрачјето Животни вештини 

со организирани работилници. Ќе се организираат предавања на повеќе теми од областа на 

здравствената заштита, за здрав начин на живеење на учениците, заштита на здравјето, 

изградување на свест за заштита од опасност штопроизлегува од ширење и употреба на дрога, 

никотин, алхохолизам, сида и други болести.Тоа се планира да се направи преку предавања од 

стручни лица и работилници.Посебно внимание ќе се посвети на естетскиот изглед и на 

хигиенските услови во внатрешните простории на училиштето и училишниот двор. 

Повеќето активности кои придонесуваат за развој на физичкото и психичкото здравје на 

учениците ќе бидат реализирани со програмите на наставните предмети како и со реализација 

на воннаставните активности- акции и предавања во класовите,преку работата на училишните 

секции(еколошка секција, Училишно друштво за спорт,секцијата Младина на Црвен Крст) и 

друго. 



Во областа на здравствената превенција ќе се работи  на изградување на физички,психички и 

социјално здрави и зрели личности.При тоа треба да се има во предвид фактот што училиштето 

е само еден од многубројните фактори кои придонесуваат во развојот на личноста на 

учениците. 

Училиштето ќе ја реализира оваа цел преку следните активности: 

 Вклучување на учениците во здравствено-воспитни акции,стекнување на знаења за 

зачувување на здравјето,за болестите и можностите за лечење; 

 Развивање на свест и одговорност на поединецот за сопственото здравје,за значењето 

на личната хигиена,хигиената на исхраната и хигиенски начин на живот; 

 Подигнување на здравствената култура на учениците така што грижата за здравјето ќе 

биде составен дел од секојдневните навики,потреби и однесување; 

 Учество на учениците во унапредување на животната средина и хигиено-естетската 

заштита на училиштето; 

 Грижа за сопственото ментално здравје, регистрирањена суптилните знаци на 

нарушување и барање на соодветна поддршка и помош во или вон училиштето 
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ГОДИШНА  ПРОГРАМА  ЗА МИО АКТИВНОСТИ НА  
НАСТАВНИЦИТЕ ОД СОУ,,ЦАР САМОИЛ”-РЕСЕН                             

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА .  

 
 Основна цел на имплементирањето на МИО содржини во наставата е 

подобрување на односите меѓу учениците, односите меѓу наставниците и подобрување 

на квалитетот во наставата. 

Согласно актуелната состојба со корона вирусот во државата дел од активностите 

се реализираат со физичко присуство на наставниците и учениците ,а дел online со 

примена на конференциски апликации. 

За оваа учебна 2021/2022година планирани се следниве активности :  

-Краткотрајни наставни активности 

Секој наставник ке одржи по 3 ОЖВ работилници во текот на учебната година и по 

еден наставен час во полугодие со мешани етнички групи на ученици со наставници од 

друга етничка припадност. 

Долготрајни наставни активности 

-Дополнителната и додатната настава ке се изведува на ниво на години со мешани 

групи согласно МИО критериумите. 

-Проектните активности ке се реализираат со мешани етнички групи. 

Краткотрајни воннаставни активности 

Секој наставник ке реализира минимум 1 МИО активност од предвидените  со 

годишната програма на училиштето: 

- Посета на Саеми на книга и компјутери ,факултети,театарски и кино 

претстави,базен,планинарење ,излети ,презентации на факултети,посета на 

културно-историски споменици,музички концерти ... 

- Прослава на патронатот на училиштето . 

- Посета на музеи ,научни институции,хидроцентрали, во рамките на Еднодневните 

екскурзии  со учениците од прва и втора година. 

- Учество во еколошки акции 

- Учество во манифестацијата-Недела за борба против сидата. 

- Учество во манифестацијата-Преспански јаболкобер. 
 

Долготрајни воннаставни активности 

-Секој наставник ке реализира минимум 1 активност како проект,секција или 

мултикултурна работилница. 



- Повекедневна научно-рекреативна екскурзија со учениците од трета година и 

Матурската прослава ке се реализираат согласно МИО стандардите. 

Професионална соработка мегу наставниците ке се реализира преку  стручни 

средби за професионален развој заеднички стручни активи,заеднички обуки за 

професионален развој,заедничко планирање на часови,размена на матерјали,меѓусебни 

посети за наблудување на часови,заедничка поготовка на тестови и размена на опрема. 

                                                                Претседател на СИТ Тимот на МИО 

                                                                          Кочовски Благојче   

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ЈАВНА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ НА УЧИЛИШТЕТО  

 

 Со цел да се промовираат сите активности и достигнувања на училиштето и 

работата на учениците и наставниците, училиштето има добра соработка со 

институциите од областа на културата, образованието, невладините организации и 

медиумте .Во текот на годината се учествува на одредени објавени конкурси и 

натпревари од областа на литературата и ликовната уметност, се посетуваат изложби на 

локално ниво и пошироко, посета на културно историски споменици и музеи во 

државата, библиотеки, театар и други културни настани. Подетални информации за 

наведените настани од областа на културата и уметноста се наоѓаат во програмта за 

екскурзии и  

натпревари. 

 За постигање на подобри резултати во воспитно-образновната дејност се 

остваруваат постојани соработки со следните институции: МОН, БРО, ДПИ, ДИЦ, 

овластен општински инспектор, детски градинки, други основни и средни училишта и 

факултети.  Поконкретни информации од областа на обарзованието се дадени во 

Програмата за воспитно-образовниот процес. 

 Исто така училиштето зема учество во голем број на манифестации 

организирани од НВО секторот. Соработката со невладините организации се остварува 

тековно во годината зависно од потребите на различните организации и настани кои ги 

организираат истите. Соработката се остварува во зависност од областа, видот и 

потребата на проектот и од тоа зависи кои активи, наставници и ученици, и стручната 

служба ќе бидат вклучени во соработката. 

 Нашето училиште СОУ „Цар Самоил“, сите успеси, учества на натпревари, 

манифестации и други активности ги промовира преку различите средстава за јавно 

информирање: 

 Фан – страна на Facebook за која се одговорни група ученици и проф. Лика 



Стефановска и Марина Стојановска; 

 Веб страна на училиштето; 

 Училишен весник кој го изработуваат ученици координирани од професори 

 Промотивни флаери кои ги изработуваат група ученици координирани со 

наставник по ликовна уметност или информатика; 

Преку сите наведени средства за комуникација со јавноста – Медиуми, 

училиштето ја запознава јавноста  со Годишната програма за работа на училиштето, 

учеството и постигањата на учениците на натпреварите и учество на други 

манифестации и активности („Преспански јаболкобер“, Патронен празниик на 

училиштето, еколошка акција, Промоција на хумани вредности, крводарителска акција, 

предавање за борба против трговија со луѓе, активноста за недела на стари лица - собир 

на акција од хуманитарен карактер, „Недела за борба против СИДАТА“, едукација за 

„Безбедно за новогодишните празници“, вежба за противпожарна заштита, 

Новогодишна програма во соработка со Локалната самоуправа и  Домот на културата 

„Драги Тозија“ - Ресен и манифестацијата „Најдобар од најдобрите“ - избор на ученик 

на генерација).      

 Флаерите кои ги изработуваат група ученици со наставникот по ликовна 

уметност го промовираат нашето училиште и неговата воспитно – образовна дејност. 

Флаерот содржи информации за стручноста на наставниот кадар, техничките услови за 

работа, програмските  подрачја и ја потенцира земјоделско – ветеринарната струка и 

нејзиниот прв показен интензивен насад на ниво на држава. За прмоција и презентација 

на училиштето се задолжени следниве наставници: Константин Сековски, Кате 

Настевска, Васко Јовановски и Елизабета Волкановска. 

 Училишниот весник кој го изработуваат ученици координирани од наставник 

задолжен за секцијата кои целата година собираат податоци, вршат интервју со 

Градоначалникот, Директорот , наставниците и со свои соученици и ги презентираат 

активностите во училиштето и надвор од него во текот на целата учебна година. 

Весникот излегува од печат во месец мај во соработка со некоја од локалните 

печатници и се дистрибуира до Локалната самоуправа, директорот на училиштето и 

други јавни институции, спонзори, наставници и ученици.   

 На крајот од учебната година во месец јули, се организира Годишно утро на кое 

се соопштува успехот и поведението на учениците од I, II, и III година, а за учениците 

од IV година се организира доделување на дипломите и избор на ученик на генерација 

– манифестација „Најдобар од најдобрите“ 

 



 

 

 

 

КОМУНКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И ПРОМОЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО  

 

 

Активност 

 

Временска рамка 

 

Носител 

Начин на 

спроведува

ње 

(ресурси) 

Очекувани 

резултати 

Институции од областа на културата 

Литературни 

конкурси 

 

Во текот на целата школска 

година 

Актив за 

македонски 

јазик и 

литература 

 

Конкурс 

 

Успешна 

реализација 

Ликовни конкурси 
Во текот на целата школска 

година 

Актив за 

уметности 
Конкурс 

Успешна 

реализација 

Посети на: 

- Дом на Култура 

Драги Тозија 
- изложби 

-Културно 

историски 

споменици и музеи 

- библиотека 

- Театар 

- на литературно 

читање 

- промоција на 

книга 

Во текот на целата школска 

година 

Актив за 

македонски 

јазик и 

литература,

Актив за 

уметности и 

Актив од 

општествено 

хуманистичк

а област 

Ексурзии 
Успешна 

реализација 

Институции од областа на образование 

Соработка со 

МОН 

Во текот на целата школска 

година 

Директор и  

стручната 

служба 

Состаноци Соработка 



Соработка со БРО 
Во текот на целата школска 

година 

Директор и  

стручната 

служба 

Состаноци Соработка 

Соработка со ДПИ 
Во текот на целата школска 

година 

Директор и  

стручната 

служба 

Состаноци Соработка 

Соработка со ДИЦ 
Во текот на целата школска 

година 

Директор и  

стручната 

служба 

Состаноци Соработка 

Соработка со ЕЛС 

-сектор 

- ССО и др. 

Во текот на целата школска 

година 

Директор и  

стручната 

служба 

Состаноци Соработка 

Соработка со 

Невладини 

организации 

Во текот на целата школска 

година 

Директор и  

стручната 

служба и 

активи 

Состаноци Соработка 

МЕДИУМИ 

Веб страна на 

училиштето 

Во текот на целата школска 

година 

Мирјана 

Христовска 
Интернет Соработка 

Фан страна на 

Facebook 

Во текот на целата школска 

година 

Лика 

Стефановска 

и Марина 

Стојановска 

Интернет Соработка 

Изработка на 

флаери 

Во текот на целата школска 

година 
Учениците 

Компјутерск

а изработка 
Соработка 

Училишен весник од Декември до Април 

Лока 

Стефановска 

и ученици 

Собирање 

информаци

и, 

селектирањ

е и 

печатење 

Соработка 

Соработка со 

локални веб 

портали и 

примање на е-

пошта 

Во текот на целата школска 

година 

Благица 

Волкановска 

Елизабета 

Волкановска 

Мирјана 

Христовска 

Интернет Соработка 



Презентација на 

училиштето 
Мај 

Константин

Сековски, 

Кате 

Настевска, 

Елизабета 

Волкановска 

и Васко 

Јовановски 

Флаери, 

ЛЦД 

проектор и 

компјутер 

Успешна 

презентација 

Промоција на 

успехот на 

учениците 

Јуни – Август 

Класните 

раководител

и и  

диркторот 

Училишна 

свечена 

просторија, 

Кино сала 

или др. 

Успешна 

реализација 

Тим за изработка: 

         Марина Стојановска 

         Марија Јосифовска 

         Лика Стефановска 

         Констатин Сековски 

                                                                                                  Васко Јовановски 
 

ПРОГРАМА ЗА САМО- ЕВАЛВАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО  

Во текот  на учебна 2021-2022 година заради потребната докуметација која 

требаше да се изработи во соработка со учениците и нивните родители  

Самоевалуацијата  ќе биде завршена и ќе биде приложена  на Годишната програма во 

месец септември. 

 

ПРОГРАМА НА ИНКЛУЗИВЕН ТИМ  ВО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Ученици со посебни образовни потреби  се оние ученици кои имаат 

потешкотии во учењето или кои имаат попреченост што им го прави потешко учењето 

и пристапот до образование, за разлика од повеќето лица на иста возраст. Во 

македонскиот модел на инклузивно образование, а според тоа и во нашето училиште, 

во групата ученици со посебни образовни потреби влегуваат:  ученици со пречки во 

психичкиот развој; слепи и слабовидни ученици; глуви и наглуви ученици; 

ученици со пречки во говорот; ученици со телесна инвалидност; хронично болни 

ученици; ученици со асоцијално однесување; ученици со тешкотии во учењето; 

ученици со емоционални проблеми; ученици без родители; ученици од семејства 



со нарушени семејни односи;  ученици од културно-депривирани семејства; 

ученици кои не го познаваат јазикот на кој се изведува воспитно-образовната 

работа; ученици на бегалци и на раселени лица; надарени ученици. Секоја од 

наведените групи има свои специфичности, но и секој ученик со посебни образовни 

потреби има лични, индивидуални, само нему својствени карактеристики што го 

прават еден и единствен. 

 Принципи на кои ќе се темели инклузивното образование во нашето училиште: 

1. Принцип на социјална прифатеност и поддршка 2. Принцип на рана 

интервенција и рехабилитација  3.  Принцип на функционално развивање на 

способноста  4. Принцип на стимулација и компензација. 

Училиштето ќе преземе мерки за подобрување на пристапноста до процесот на 

реализација на наставата за ученици со ПОП, како за нивната социјална прифатеност и 

поддршка, индивидуализација и стимулација.  

Планирани се следните активности: 

-идентификување, намалување и елиминација на препреките за партиципација во 

учењето (достапна средина),  

- подобрување на квалитет на подучувањето 

- обезбедување најоптимални ресурсите во контекст на посебни дидактички средства и 

помагала 

- зајакнување на капацитетите на училиштето преку обуки на наставниците и 

стручната служба, 

-  едукација на учениците за прифаќање на учениците кои се различни од нив 

(намалување на стереотипи и предрасуди), со цел остварување позитивна клима и 

атмосфера во училиштето; 

 - Формирање инклузивен тим кои ќе води грижа за идентификување, регистрација и 

следење ученици со посебни образовни потреби во процесот на апсолвирање на 

наставниот материјал и ќе даваат поддршка на наставниците за работа со нив;  

- Обезбедување соработка со родителите и соработка со локалната заедница; 

- Обезбедување техничко-материјални услови (архитектонски интервенции) со кои 

уениците со посебни образовни потреби ќе имаат можност да користат асистивна 

технологија според потребите. 

Наставниците како клучен фактор во реализацијата на наставниот процес, ќе се 

фокусираат на следните активности:  



- соработка со тимот за училишна инклузија, како и со другите наставници со цел 

пренесување на искуствата и напредокот на ученици со посебни образовни потреби; 

- соработка со родителите која ќе игра голема улога во постигнувањето на зацртаните 

цели со учениците со посебни образовни потреби; 

- реализација на диференцирана настава, доколку во одделението има ученици со 

посебни образовни потреби;  

- изработка на индивидуален образовен план според видот на попреченост и нивото на 

претходно постигнување. 

Активности на Директорот: 

- континуирано охрабрување на своите вработени за прифаќање на концептот за 

инклузивно образование; 

-  иницирање  и поддржување новитети од областа на инклузивно образование; 

- креирање позитивна работна атмосфера во училиштето, односно подигнување на 

свеста за прифаќање на сличностите и почитување на разликите кај учениците;  

- поттикнување на наставниците да имаат добра меѓусебна соработка, добра 

комуникација со учениците и со родителите, да користат соодветни наставни средства 

и помагала, различни модели на учење, како и да применат диференцирана или 

индивидуализирана настава; 

- обезбедување услови успешно да функционира и успешно да работи инклузивниот 

тим, координиран од координаторот на тимот;  

- училиштето како воспитно-образовна установа ќе донесе Правилник за 

индивидуализација на наставата. Индивидуализацијата на наставата се планира и се 

воведува во воспитно-образовниот систем како поддршка на учениците кои не можат 

да го постигнат оптимумот, кој се очекува поради одредена попреченост. Тоа ќе 

овозможи мотивирање и напредување во образовниот процес;  

- училиштето ќе се залага за пристапност и прилагодување на просторните услови, кое 

се однесува на обезбедување просторни услови за индивидуалните потреби, според 

видот на попреченост на ученикот (поставување рампи, повеќе простор за движење на 

колички, лифт, опремување на училиштата со потребните дидактички и 

рехабилитациски средства и помагала, набавка на асистивна технологија според 

укажувањето на тимот за инклузија и сл.). 

- Училиштето ќе ја интензивира соработката со локалната самоуправа, односно ќе 

иницира активно вклучување на локалната самоуправа во планирањето, во 



реализацијата и во финансирањето на образованието на учениците со посебни 

образовни потреби, како и обезбедување различни облици на поддршка.  

 

 

Идентификација на учениците со ПОП 

  Идентификување на учениците со посебни образовни потреби и нивна 

проценка која  ќе  започне од денот на запишувањето во училиштето. 

Идентификацијата ќе се врши врз основ на документ издаден од Заводот за ментално 

здравје или посебна Комисија  (здравствената и социјалната служба) при упис во 

редовното средно образование.  Ученикот со пречки во развојот треба да приложи  

соодветен документ.  

  За сите ученици со посебни образовни потреби кои се со пречки во развојот 

или потешкотии во учењето, ќе  се врши опис на образовната ситуација, а потоа ќе се 

изработува педагошки профил  на ученик. Во процесот на идентификација и проценка 

секогаш ќе се земаат предвид постигнувањата и искуствата од основно образование, а 

особено ќе се обрнува внимание на насоките кои се дадени од страна на родителот.  

 Инклузивен тим и задачи на инклузивниот тим 

Со цел да им се помогне на учениците со посебни образовни потреби, во рамките на 

училиштето ќе се формира инклузивен образовен тим. Инклузивниот образовен тим на 

ниво на училиштето се состои од Елизабета Волкановска – психолог, Сузи Симоновска 

– наставник по  биологија, Наташа Нечовска – наставник по биологија, Исмета 

Арифовска –наставник по странски јазик, Јорданчо Георгиевски – наставник по спорт 

и спортски активности. 

Психологот  ќе биде назначен како координатор за посебни образовни потреби, а по 

потреба ќе се вклучуваат класни раководители, предметните наставници и родителите. 

Инклузивниот тим на ниво на училиштето има водечка улога во развојот на процесот 

на сеопфатност. За ефикасна реализација на поставените задачи кои во својата основа 

како резултат ќе имаат потполна инклузија, училишниот инклузивен тим:  

- учествува во идентификација на ученици со ПОП со примена на соодветни 

психолошки, дефектолошки и педагошки инструменти 

- изработува  педагошки профил на ученикот 



- изработува ИОП (индивидуална образовна програма за ученици со ПОП) 

- обезбедува услови за подобра реализација на образовниот процес кој ќе одговара 

на потребите на сите ученици;  

- учествува во адаптацијата на училишната средина на соодветен начин во 

задоволување на посебните образовни потреби; 

- соработува со инклузивните тимови од основните училишта во насока на 

прибирање податоци и информации за учениците кои се запишуваат во нашето 

училиште;  

- ги објавува пропишаните информации кои се однесуваат на работата и 

обезбедувањето услови за учениците со посебни образовни потреби; 

- води досие за учениците со посебни образовни потреби; 

- дава широк спектар на поддршка на наставниците при работа со ученици со 

посебни образовни потреби кои генерално се однесуваат на:  организирање обуки за 

наставниците кои работат со ученици со посебни образовни потреби; обезбедување 

помош на наставниците за подобрување на условите за непречена работа со 

учениците со посебни образовни потреби;  помагање при изработка на 

индивидуална образовна програма и ги следи ефектите од индивидуалната 

образовна програма;  учество во решавање на сите проблемски ситуации со 

наставниците; обезбедување помош на наставниците и учениците со посебни 

образовни потреби при реализацијата на практичната настава во училиштето и 

надвор од него; 

- соработува со стручни институции, со здруженија, со локалната заедница и со 

локалната самоуправа;  

- поднесува годишни извештаи до родителите за мерките кои се преземени и се 

спроведуваат при реализацијата на образованието на учениците со посебни образовни 

потреби. Инклузивниот образовен тим е предводен од координатор на инклузивниот 

тим кој ја организира и насочува работата на тимот и претставува врска со родителите 

и со другите надворешни служби. Директорот на училиштето е одговорен за работата 

на инклузивниот образовен тим. Тој е во континуирана координација со координаторот 

на инклузивниот образовен тим. 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ИНКЛУЗИВНИОТ ТИМ  



Цели Содржини Носители Ресурси Време Очекувани 

ефекти 

Идентифика

ција на 

ученици кои 

имаат 

потреба од 

посебен 

пристап во 

работата 

Разговори со деца и 

родители, опсервација, 

користење на 

психолошки тестови и 

др. инструменти за 

идентификација на 

учениците 

Кл.раководители и 

предм. 

наставници,стручни 

соработници од 

училиш. и по 

потреба стручни 

лица од соодветни 

институции; 

Стручна 

литература, 

сознанија од 

обуки и 

семинари, 

психолошки 

наоди, 

формулари 

за 

идентификац

ија за 

наставник, 

наоди и 

мислења од 

Комисија за 

категоризац., 

наод и 

мислење    

од лекар 

забелешки 

од 

опсервација. 

Контину. Идентифицир

ани ученици 

со дефиниран 

статус 

Евидентирањ

е на 

учениците 

според 

откриените 

причини за 

попреченост 

и 

потешкотии 

во учењето;  

Изготвување на 

соодветна евиденција за 

учениците со ПОП 

согласно нивните 

потешкотии  

Наставници, 

родители, 

стр.соработници, 

стручни лица од 

соодветни установи; 

Стручна 

литература 

Октомври  Соодветно 

евидентирани 

ученици 

според видот 

на 

попреченост 

и 

потешкотија; 

Изготвување 

на соодветен 

план и 

програма за 

секој ученик 

пооделно; 

Изготвување на ИОП и 

програма за работа за 

децата со посебни 

потреби и потешкотии 

во учењето 

Наставници, 

родители, стручни 

соработници, 

стручни лица од 

соодветни установи 

(лекари, 

дефектолози, 

логопеди,соц.работн

ици); 

Стручна 

литература 

Ноември  Добро и 

соодветно 

изготвени 

ИОП за секој 

ученик 

пооделно 

зависно од 

видот на 

попреченост 

и 

потешкотијат

а што ја има; 

Подобрувањ

е на успехот 

на учениците 

со примена 

на соодветни 

методи и 

техники во 

наставниот 

процес 

Користење на соодветни 

форми, методи и 

техники за работа 

согласно способностите 

и можностите на 

учениците 

Наставници, 

родители, стручни 

соработници 

Стручна 

литература, 

сознанија од 

обуку, 

семинари; 

Континуир

ано 

Подобро 

напредување 

на учениците 

во наставниот 

процес и 

совладување 

на 

предвидениот 

материјал; 

Следење на 

индивидуалн

ите 

Пополнување на 

индивидуални чек-листи 

за следење на ученикот 

Наставници; Стручна 

литература и 

интернет 

Континуир. Подобрување 

и стекнување 

на знаења и 



  Изготвиле: Училишен тим за инклузија 

Елизабета Волкановска 

Сузи Симоновска 

Наташа Нечовска 

Исмета Арифовска 

ПЛАН ЗА РАБОТА  НА ТИМОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА  И ЕКО - ОДБОРОТ  

Цел на Програмата: Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем е 

подигање на нивото на еколошката свест кај учениците и создавање на здрава животна средина 

на локално и глобално ниво. 

Во текот на 2011 година училиштето се вклучи во програмата„Интеграција на еколошката 

едукација во македонскиот образовен систем„ што ја спроведуваат здружението на граѓани 

ОХО, Швајцарската агенција за развој и Министерството за образование и наука на Р. С. 

Македонија. 

постигањата 

на учениците 

со 

потешкотии; 

во воспитно- 

образовниот процес 

вештини 

согласно 

сопствените 

индивидуалн

и 

способности 

и можности  

Едуцирање 

на децата и 

возрасните за 

почитување 

на 

меѓусебните 

разлики 

Работилници од 

„Животни вештини“ и 

други прирачници 

Стручни 

соработници, 

обучени наставници 

и ученици 

Прирачник 

за „Животни 

вештини“ и 

др.прирачни

ци 

Декември, 

март, јуни  

Подобро 

прифаќање и 

помагање на 

децата со 

потешкотии и 

посебни 

потреби 

Размена на 

искуства со 

вработените 

и 

запознавање 

со центрите 

и 

активностите 

на децата во 

дневните 

центри 

Средби и размена на 

мислења,искуства,вклуч

увања во обуки и 

семинари,посета на 

Дневен центар За деца 

со посебни потреби 

Ученици, 

наставници и 

родители 

Брошури, 

стручен 

материјал и 

др.; 

мај Оспособувањ

е и 

проширување 

на знаења и 

вештини на 

наставници за 

работа, 

вклучување 

на децата со 

посебни 

потреби во 

организирани 

секојдневни 

активности  

Информирањ

е на сите 

заинтересира

ни субјекти 

за работата и 

напредокот 

на учениците 

со посебни 

потреби 

Индивидуални и групни 

состаноци со родители и 

претставници од 

локалната самоуправа и 

други 

заинтересирани(презент. 

Дискусии,размена 

мислења и сл.) 

Предметни 

наставници и класни 

раководители 

ЛЦД 

проектор, 

различни 

пишани 

материјали и 

др. 

јуни Подобро 

информирање 

на сите 

заинтересира

ни субјекти за 

ефектите од 

ваквата 

работа со 

овие деца 



Еко-училишта се училишта  кои ја усвоиле заштитата на животната средина како една од 

основните вредности за управување и раководење.Воспитно-образовната институција покрај 

тоа што ги воспитува и едуцира учениците на темата заштита на животната средина,ги едуцира  

и сите вработени во институцијата и пошироката заедница.Еко-училиштата теоретското знаење 

го применуваат во пракса и при управувањето и раководењето ја земаат предвид состојбата и 

иднината на животната средина. 

Образовната институција реализацијата на програмата „Интеграција на еколошката едукација 

во македонскиот образовен систем“ја остварува преку методологија на седум чекори еко 

менаџмент,со што се овозможува поврзување на теоријата со праксата.Тие седум чекори на еко 

менаџмент се: 

 Формирање на еко-одбор 

 Анализа на состојбата на животната средина 

 План на активности 

 Следење и евалуација на напредокот 

 Поврзување со наставната и воспитна програма 

 Информирање и вклучување на целото училиште и пошироката јавност 

 Еко-кодекс 

Овие седум чекори може да се реализираат во два дела:теоретски и практичен.Теоретскиот дел 

ги опфаќа активностите за формирање на еко-одбор,поврзување со наставната и воспитната 

програма и Еко-кодекс а во практичниот дел се останатите четири чекори. 

Во СОУ„Цар Самоил“ Ресен, формиран е Еко-одбор во кој членуваат наставници, ученици, 

претставници од техничкиот персонал,претставници од локалната заедница,од педагошко-

психолошката служба,од бизнис секторот. 

Во учебната 2020/21 наставниците имаат обврска индивидуално да интегрираат содржини со 

точки на акции од четирите еко стандарди (во постоечките наставни предмети и број на 

часови,без промена на наставните планови): 

 Заштеда на енергија 

 Заштеда на вода 

 Одржување на зградата и здрава животна средина 

 Уреден еколошки двор 

Координаторот на програмата заедно со учениците од еко-секцијата ќе изработат еко кодекс 

односно правилник за однесување на сите кои работат,учат,престојуваат и ги користат 

просториите и дворот на училиштето.Еко кодексот ќе се постави на видливо место во 

училиштето и со тоа ќе се потврди посветеноста на училиштето за подобрување на условите во 

кои се учи и работи. 

Анализата на состојбата на животната средина е изработена за да се утврди во каква состојба 

се наоѓа училиштето.Со анализа се добиени податоци и информации за тоа колку отпад се 

произведува,колку вода се троши,какви средства за чистење се употребуваат,каква е состојбата 

во училишниот двор,колкав е степенот на свесноста за заштита на животната средина и какви 

активности презема училиштето во однос на тоа.Анализата помага за воспоставување на 

приоритети за активностите кои ќе се превземат а со тоа се изработува план на активност. 

Планот на активности се прави врз основа на изработената Анализа на состојбата и точките на 

акција од четирите еко-стандарди.Планот ги содржи целите за реализација,времето и начинот 

на реализација,одговорните лица и планираните потребни средства.Поставените цели ќе водат 

кон подобрување на животната средина во училиштето. 

Еколошката програма се поврзува со редовната настава преку Интегрирање на еколошките 

содржини од деветте еколошки теми во предметите, наставните содржини и часовите по 



соодветната година. 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 

. Дирекната вклученост на учениците во реализацијата на предвидените активности е преку 

формирањето на Еко-патролите кои подготвуваат извештаи и листи за следење на 

реализацијата на точките на акција од воспоставените еко-стандарди. 

-Еколошки акции и кампањи се организираат како дел од еколошката програма со цел да се 

промовираат еколошките активности во пошироката заедница, да се подигне свеста и да се 

вклучат поголем број на ученици, деца, вработени, родители, медиуми и сл. 

-Се реализираат активности од кампањата „Здрава храна “ со цел едукација на учениците за 

здравата исхрана, подигање на свеста, подигање на училишниот активизам, промоција и 

вклучување на родителите. 

-Се воспоставува соработка со општината за реализација на еколошката програма на локално 

ниво со потпишување на Меморандум за соработка. 



 

Заштита на енергија 

ЕКО СТАНДАРД 1

Цели: Намалување на потрошувачката електрична Е за 10 % во период од 01.09 - 

10.06 во споредба со претходната година

Полиса:Рационално користење на електричната и топлинската енергија 

План за активност 

Точка за акција : Истакнување на упастства за рационално користење на 

електрична и топлинска енергија 

Буџет Активност Одговорни лица Временски период Како 

1. Одлука за 

намалување на 

потрошувачката на 

електрична енер. и 

топлинска енер.  

Еко одборот 1 недела IX
На состанок на еко 

одбор со записник 
/

2. Анализа 

(согледување ) на 

фактичката состојба 

за потрошувачка на 

електрична 

енер.(Елаборат за 

потрошена 

електрична енер. и 

колку би можело да 

се заштеди )

Секретар ( увид во 

сметките од 

електрична енер.)               

- директор                      

-наставници                       

-ученици

2 недела  IX

Констатирање на 

фактичка состојба со 

анализа на сметки од 

електричана енер. 

/

/

3. Проверка на 

иправноста на сите 

уреди на електрична 

енер. 

Технички персонал 

(ХАУС мајстор )
4 недела  IX

Со увид на 

исправност 

4. Одлука за 

истакнување на 

упатства за 

рационално 

користење на 

електрична и 

топлинска енер.

Еко одбор           

Директор 
1 недела X Записник /

/

5.Распишување на 

конкурс за 

составување правила 

и упатства, цртежи 

предупредувачки 

пораки за 

рационално 

користење на 

електрична енергија и 

штедење

Еко одбор , наставник 

координатор
2 недела X

Со оглас на огласна 

табла и прочитано 

соопштение во секое 

одделение

6. Поставување на 

упаства за 

рационално коритење 

енер. на сите места 

каде има електрични 

уреди, по ходник и 

училници 

Членови од еко одбор 

ученици од еко 

тимови 

3 недела X
Лепење упатства, 

правила, слики 

/

7. Формирање на еко 

патроли (група 

ученици)

еко одбор, 

одделенски 

раководители

3 недела X

Одделнески час со 

избирање , на 

состанок на еко 

одборот со предлози 

од одделенски 

раководители

8. Анализа на 

потрошувачката на 

електрична енергија 

по превземените 

мерки

Наставник 

координатор и 

ученици

4 недела V

Преку увид во 

сметките за струја и 

споредба

10. Поднесување на 

извештај
Координатор 

Крај на школска 

година
Извештај

9.  Промоција на 

планот

Координатор на еко 

проектот, директорот 

(мала изјава)

2 недела VI
Web презентација, 

дневен весник



 

 

/

Заштита на вода

ЕКО СТАНДАРД 2

Цели: Намалување на потрошувачката на вода за 10 % во период од 01.09 - 10.06 

во споредба со претходната година

Полиса:Рационално користење на водата во училиштата и градинките

План за активност 

Точка за акција 

Активност Одговорни лица Временски период Како Буџет 

1. Анализа на 

состојбата на 

водоводната 

инсталација ( 

славини, казанчиња, 

цевки)

 - технички персонал       

- еко патрола
2 недела  IX

увид на водоводна 

инсталација

2. Анализа на 

фактичката состојба 

на потрошувачката 

на вода во 

училиштето во 

изминатата година

секретар, директор, 

ученици од еко одбор
3 недела  IX

преку анализа на 

сметкиза потрошени 

и платени сметки во 

период од 01.09 - 10.06 

3. Одлука за 

рационално 

користење на водата

еко одбор 3 недела  IX
на состанок на еко 

одбор со записник

4. Истакнување на 

упатства за 

рационално 

користење на водата

 -членови на еко 

тимови                            

- наставници

4 недела  IX

лепење на слики и 

предупредувачки 

пораки и упатства

5. Формирање еко 

патроли (групи 

ученици) вклучени во 

реализацијата на 

точките на акција, кои 

ќе го следат, 

надгледуваат и 

контролираат 

процесот на 

имплементација на 

овие активности

наставник 

координатор, 

одделенски 

раководители, 

ученици од еко одбор

1 недела  X

избор на членови и 

оформување на 

групите

6. Анализа на 

состојбата на 

потрошена вода на 

крајот на учебната 

година 01.09 - 10.06 и 

споредба со измината 

година

еко одбор, ученици 

еко патрола
10.VI

увид на сметка за 

потрошен м3 вода до 

10.VI по 

превземените мерки

7. Промоција на 

планот

наставник 

координатор, 

одделенски 

раководители, 

ученици од еко одбор

2 недела  IV web презентација

8. Поднесување на 

извештај

наставник 

координатор
2 недела  IV писмен извештај



 

Буџет 

Одржување на зградата и здравата средина во училиштето 

ЕКО СТАНДАРД 3

Цели: Обезбедување на здрави услови за работење и престој во училиштето и 

градинката.

Полиса: Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење

ПЛАН НА АКТИВНОСТ
Временски период Како Активност Одговорни лица 

со набавка на 

еколошки средства 

1. Чистење на ходници, 

канцеларии, училници, 

фискултурни сали со 

еколошки или нетоксични  

средства

технички 

персонал
преку цела година

2. Одлука за разубавување 

на ходниците, 

канцелариите и 

училниците со цвеќиња

еко одбор 1 недела IX со записник 

поставување, 

полевање и чистење

3. Поставување и 

одржување на саксиски  

цвеќиња по училници и 

ходници.

ученици, 

наставници, 

технички 

персонал

3 недела IX

4. Истакнување на 

упатства за одржување на 

зградата  на училиштето и 

здрава  средина во 

училитето

членови на еко 

одбор, наставник 

координатор, 

ученици од 

тимовите

1 недела X

со поставување на 

предупредувачки 

натписи, цртежи, 

знаци

Со избирање на 

одговорни ученици 

од секоја паралелка

5. Означување на 

одговорни лица согласно 

бројот на паралелки за 

спроведување на 

горенаведените точки на 

акција 

Наставник 

координатор
2 недела X

6. Формирање на еко 

патроли вклучени во 

реализација на точките на 

акција кои ќе го следат, 

надгледуваат и ќе го 

контролираат процесот на 

имплементација на овие 

активности

Координатор, 

наставници, еко 

одбор

2 недела X
Со назначување на 

одговорни лица

Презентација во 

Power Point
7. Промоција на планот

Наставник 

координатор
2 недела VI

8. Поднесување на 

извештај
Координатор 2 недела VI Писмен извештај



 

Буџет 

Спонзорст

во 

донација 

Пролетер 

општина

Уреден и еколошки двор

ЕКО СТАНДАРД 4

Цели: Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на 

кој максимално ќе користи за потребите на сите кои претстојуваат во училиштето

Полиса: Уреден и функционален двор која е во согласност со потребите за заштита 

на животната средина

ПЛАН НА АКТИВНОСТ
Активност Одговорни лица Временски период Како 

1. Отстранување на 

непотребни и 

нефункционални 

предмети и растенија 

од дворот (искршени 

цвеќиња, дрвја, 

скршени корпи)

Еко тимови месец IX Со копање , чистење

2. Одлука за садење 

на локални цвеќиња
Еко одбор 1 недела X

На состанок на еко 

одбор 

3. Редовно чистење на 

дворот

Координатор, 

ученици, технички 

персонал

Секој прв петок  во 

месецот

Со нараквици и 

посебни алатки

4. Одлука за набавка 

на посебни корпи за 

хартија и за пластика 

и органско ѓубре

Еко одбор, директор, 

,,Пролетер,, Ресен
2 недела X

На сосанок на еко 

одбор со записник, од 

комунално 

претпријатие

5. Поставување и 

означување на 

корпите во 

училишниот двор и 

училиштето

Координатор, еко 

одбор, ученици од 

еко тимови, помошен 

персонал

3 недела X
Со поставување и  

одбележување

6. Истакнување на 

упатства за 

одржување на дворот 

и зградата

Координатор, 

наставници, ученици, 

помошен персонал

4 недела X

Копање, полевање, со 

лепење и ставање на 

натписи, пароли на 

дрво

7. Промоција на 

планот

Наставник 

координатор
1 недела VI

Снимање видео пред 

и потоа, Power Point 

презентација, дневен 

весник

8. Поднесување 

извештај
Координатор 2 недела VI Писмен извештај



ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА НА  УЧЕНИЦИ  

Образовната институција во задачите и целите кои систематски и организирано 

ги реализира во текот на воспитно – образовната работа задолжително треба да обрне 

внимание на помош и поддршка на учениците, покрај целите зацртани во годишните 

програми и на  изборот на идната професија посебно кај учениците во завршните 

години. 

Во текот на своето школување  учениците континуирано се запознаваат со 

изборот на предмети во прва година, со изборните пакети за трета и четврта година кои 

се доставуваат и до нивните родители преку родителските средби.  

 

- Организација на консултации и информирање на учениците од 

завршните години 

Во нашето училиште согласно програмата пред завршувањето на крајните 

рокови за пријавување на матурските испити и изборот на екстерни и интерни 

предмети се организираат неколку активности во насока на професионална 

орјентација.  

Голем дел од учениците и покрај тоа што со изборот на одредено подрачје се 

веќе делумно определени, но и ограничени, во изборот на предмети со правилата за 

избор на предмети дадени во Концепцијата за матура, сепак имаат прилично голем 

избор кој можат да го направат. Во стручните земјоделски паралелки се врши 

конкретизирање на подрачјата за полагање во зависност од избраните предмети во 

втора година наведени како предмети во прилог на Државната матура, така што 

изборот е прилично ограничен.  

Психологот на училиштето започнува со континуирана работа со учениците на 

почетокот на октомври со организирање на:  

Информирање на родителите преку родителските средби за бројот и типот на 

предмети (екстерни и интерни) проектна задача, за термини на полагањето и целосната 

организација за полагањето на Државната, училишната матура и завршниот испит. 

Целта на оваа активност е комплетно запознавање на родителите со текот, 

термините организацијата и крајните рокови кои се одредени од Државниот испитен 

центар; 

Информирањето на учениците  - првично го врши Раководителот на паралелка, 

преку усна информација или соопштение изготвено од психологот во училиштето ; 

Секој ученик детално се запознава со бројот на испитите и типот на испити , кои се 

условите кои треба да бидат исполнети за да еден предмет биде избран. 

Целта е учениците да се запознаат со организацијата, термините, начините на 

пријавување, начините на полагање и посебно за условите за избор на еден предмет 

како интерен или екстерен ( години на изучување, број на часови годишно и сл.) 

Во периодот на ноември и декември се организира  

ТЕСТИРАЊА И ИНФОРМИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ; 

Се врши групно тестирање на учениците  од завршните години со помош на 

тест за Мултипла интелигенција на Хауард Гарднер – тест на самопроцена. Со овој 

тест се врши самопроцена на развиеноста на седумте типа на интелигенција. После 

тестирањето учениците добиваат толкување на резултатите на основа на клуч на 

одговори базиран на истражувања на авторот според  кои се добива информација во 

која професија би била најуспешна личноста ако проценила за себе дека има најразвиен 

одреден тип на интелигенција. После извршеното тестирање учениците вршат 

консултации во стручната служба за добиените резултати. Тестирањето е организирано 



по паралелки од страна на психологот на училиштето . Толкувањето на резултатите е 

индивидуално за секој ученик од листа за толкување во прилог на тестот и се врши 

веднаш после тестирањето. 

- ОТВОРЕН ДЕН ЗА КОНСУЛТАЦИИ 

Се закажуваат термини во траење од два дена во текот на кои учениците ја 

посетуваат Стручната служба – психологот во училиштето.  Целта на организирањето 

на отворен ден за матурантите е да се конкретизираат или дополнат информациите за 

избор на одредени предмети за интерно, екстерно полагање или проектна задача.  

Стручната служба врши кратки презентации по барање на учениците користејки 

флаери или информации од ВЕБ – страните на универзитетите за обезбедување на 

одговори за сите прашања во врска со условите на факултетите за запишување на 

студенти.; 

При тоа се користат флаерите од претходни презентации кои факултетите ги 

реализирале во текот на изминатите години, ЦД – иња или презентации. Со секој 

ученик по негова иницијатива се врши анализа и запознавање со студиските програми 

поставени на ВЕБ – страните на сите достапни факултети за кои постои интерес. 

Доколку постои бројност се испраќаат барања до одредени факултети за 

изведување на презентации во училиштето кои редовно се вршат во текот на април и 

мај, но поради навремено информирање може да се реализираат порано. 

Во текот на февруари и март се изведуваат консултации со стручните активи во 

училиштето 

Се бара од секој претставник од активот кој предава во завршните години, да 

одржи по еден или повеќе часови на кои ќе обрне внимание на својата област 

презентирајки ги пред учениците предностите и недостатоците во работата во 

подрачјето кое го изучувал. При тоа наставникот треба да даде проширен осврт на 

можностите кои ги нуди областа презентирајќи глобални насоки од типот каде би 

работеле и какви се институции можат да го вклучат таков  кадар во својата 

систематизација. Посочено е да се дава  и глобална слика за одредено работно место 

преку работните задачи за истото. 

Април и мај се изведуваат презентации од факултети  за условите , можностите 

и перспективите кои ги нудат. Во зависност од епидемиолошката состојба 

презентациите може да се реализираат и онлајн во договор со претставниците од 

факултетот. 

Се организираат после часовите или за време на големиот одмор, при што во 

зависност од заинтересираноста на учениците може и дополнително да се поканат да 

изведат презентација некој од факултетите (по барање на учениците) за кој постои 

зголемен интерес. 

 

 

СЛЕДЕЊЕ, ВРЕДНУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОСПИТНО- 
ОБРАЗОВНАТА РАБОТА  

Во училиштето ќе се организира систематско следење, вреднување и 

унапредување на воспитно-образовната работа. Следењето, унапредувањето и 

вреднувањето на воспитно-образовната работа опфаќа: 

1. Следење на планирањето, програмирањето и подготовката на целокупната 

воспитно-образовна работа во училиштето. 

2. Планирање и подготовка на наставниците за изведување на настава. 



3. Водење на портфолио за наставниците 

4. Планирање, програмирање и реализација на активностите на педагошко-

психолошката служба во училиштето. 

5. Следење, проверување и вреднување на успехот што го постигнуваат 

учениците и наставниците во наставата и воннаставните активности. 

6. Успехот на учениците ќе се следи континуирано од страна на сите релевантни 

субјекти, и ќе се настојува да се постигне што пообјективно оценување. 

7. Перманентно стручно усовршување на директорот, наставниците, психологот 

и библиотекарот 

8. Воспитно-образовниот кадар перманентно стручно ќе се усовршува низ 

различни форми: 

- преку обработка на теми на Наставнички совети и Стручни активи 

- преку учество на семинари и советувања организирани од страна на БРО и 

интерно стручно усовршување 

- преку следење на стручна литература и периодика; 

- преку учество во работата на стручни активи. 

9. Водење на педагошка евиденција и документација во рамките на сите 

подрачја што ја сочинуваат дејноста на училиштето. 

 

СЛЕДЕЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ  НА ПОСТИГНУВАЊАТА НА  УЧЕНИЦИТЕ  

 

Следењето и оценувањето на успехот и унапредувањето на учениците во текот 

на целата година ќе биде третирано како мошне значајна компонента во воспитно-

образовниот процес што ќе придонесе за постигнување на посолидни воспитно-

образовни резултати,кај секој ученик посебно. Преку овој процес секој наставник ќе 

оствари увид во остварувањето на поставените задачи и цели на наставните планови и 

програми. Ова пратење ќе биде разгледувано и разработувано и на стручните активи. 

Учениците се оценуваат по сите наставни предмети со бројки. Бројчаното 

оценување се врши со бројките: Одличен (5) , Мн.Добар (4), Добар (3), Доволен (2), 

Недоволен (1) која е негативна, а сите останати се позитивни. Во текот на едно 

полугодие секој ученик мора да добие по најмалку две оценки. 

Оценувањето е континуиран процес во текот на целата година и се врши јавно. 

Во текот на наставата се изградуваат критериуми за вреднување на резултатите од 

учењето со кои се настојува што повеќе да се објективизира оценувањето. За таа цел 

покрај усното се применуваат и други методи, техники, инструменти (писмени работи, 

наставни ливчиња, тестови, шеми, дијаграми, табели, програмирани тестови) 

Писмените работи кои се вршат од страна на наставниците се планирани на 

определена страна бр.13 во Дневникот на паралелката планирана за истите. 

(македонски јазик и литература, математика, англиски јазик, француски јазики по 

други предмети каде што има потреба). Тестовите по предмети се внесени во 

тематските планови на секој наставник. 

Добиените резултати од различните форми на оценување самите предметни 

наставници ќе ги анализираат со цел да видат до каде стигнале и што треба да се 

направи за да се подобри успехот, односно да се постигне поголема ефикасност. 

При предлагањето и утврдувањето на оценките по конкретниот предмет, како 

основни критериуми се имаат предвид: степенот не усвоеноста на потребните знаења 

со програмата; умешноста за применување на здобиените знаења во 

практика;(домашни задачи и писмени работи); степен на усвоеноста на воспитанието и 

опшествените вредности (ставови, интереси, постапки). 



Заради следењето на успехот на учениците наставничкиот колегиум на 

паралелките во текот на годината ќе одржат по најмалку четири седници. На седниците 

ќе биде анализиран текот на наставата во изминатиот период, редовноста на учениците 

во наставата, постигнатиот успех во изминатиот период. 

Училиштето секогаш се стреми за одржување на квалитетна настава и преку тоа 

да се подобрат резултатите и постигнувањата на учениците. Училиштето тоа го прави 

низ повеќе педагошко-воспитни активности. Во наставата се практикуваат разни 

форми на работа во кои се користат наставни нагледни средства коишто ги поседува 

училиштето и има услови за нив, се одржуваат воннаставни активности во рамките на 

можностите на училиштето, за послабите ученици се организира дополнителна 

настава, за подобрите се организира додатна настава, се со цел да се подобрат 

постигањата и на едните и на другите ученици. 

Кај психологот  се вршат советодавни разговори се со цел да се мотивираат 

учениците. Родителот како институција секогаш е присутен во подобрување на 

постигањата на учениците преку родителски средби, разговори со предметни 

наставници, психолог, директор. Се работаат проектни активности со учениците со цел 

да се зголеми креативноста на учениците и да се поттикне нивната ангажираност. 

Секогаш и редовно се следи од страна на класниот раководител и предметните 

наставници нивниот успех, редовност и поведение. Наставниците во наставата 

применуваат нови, современи форми на настава. Учениците во училиштето 

секојдневно на секој час имаат можност за  разгледување податоци и црпење нови 

информации преку Интернет. Училиштето за да ги спореди знаењата и постигањата на 

нашите ученици учествува на разни натпревари по одделни предмети, спортски 

натпревари, земјоделско-практични натпревари на кои учениците постигнуваат 

значајни резултати и се истакнуваат со своите знаења и вештини. 

Во училиштето постои процедура ученикот кој не е задоволен од утврдената 

оценка/и по одделен/и предмет/и да може да поднесе жалба до службите во 

училиштето, односно приговор до наставничкиот совет кој пак целосно, доследно и 

правилно решава по истата. Одлуката на наставничкиот совет е писмено доставена до 

ученикот од страна на правната служба на училиштето. 

Раководителот на паралелката е должен за постигнатиот успех на учениците да 

ги известува родителите најмалку четирипати во текот на учебната година преку 

родителски средби. Меѓутоа, преку е-дневникот, родителот може континуирано да го 

следи успехот и редовноста на своето дете. 

 

 

 

ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА НАСТАВНИКОТ  

Секоја  година акцентот  се става на следење и вреднување на планирањето и 

подготовката на наставата. Сите предметни наставници се должни да ги достават 

новите годишни глобални и тематски планови. Исто така секој од нив треба да 

поседува дневна подготовка за реализација на наставниот час која ќе биде предмет на 

систематско анализирање и вреднување. Ќе се следи и евидентира секоја забелешка во 

поглед на потешкотиите и слабостите особено во новите наставни планови и програми 

со цел истите да се надминат. 

Следењето и вреднувањето на работата на наставниците и стручните 

соработници ќе го вршат директорот, психологот, советници од Бирото за развој на 

образованието и Државниот просветен инспекторат.  

Следењето и вреднувањето на работата на наставниците ќе го опфаќа следното: 



o Настава и други видиви организирана работа со учениците; 

o Следење и оценување на учениците; 

o Планирање на наставата и избор на форми, методи и средства за нејзино 

реализирање; 

o Подготовка на дидактички помагала; 

o Соработка со родителите; 

o Вршење на задачи на одделенски раководител; 

o Учество во интерно проверување на учениците; 

o Водење на педагошка евиденција и документација; 

o Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници, вежбални, игралишта, 

насади и сл. 

o Оргнизирање на културни, спортски и други општокорисни активности со 

учениците; 

o Водење на слободни ученички активности и работа на проекти и истражувања 

со учениците; 

o Подготвување и водење екскурзии, излети, натпревари и сл; 

o Вршење на други работи предвидени со годишната програма; 

Стручната служба и директорот континуирано водат и Професионално досие за 

наставници и стручни соработници. Секој наставник води сопствено наставничко 

портфолио. 

Се планира поединечното следењето и напредувањето на професорите, нивното 

вреднување преку однапред подготвени интерни критериуми, мотивирање на 

професорите за постојано посетување на семинари и обуки за стекнување на 

сертификати, вреднување, следење на сите субјекти во училиштето за нивно 

поуспешно учество во конференции, регионални средби, пишани рубрики или статии 

во стручна литература и др. 

Се планира активно учество на наставнците и вработените на понудени обуки 

од еколошката програма. 

Се планираат различни видови на организирање и пренесување на знаењата или 

размена на професионално искуство, преку професионалните активи, организирање на 

отворени часови, работилници. 

Училиштето континуирано ја следи и оценува работата на наставниците преку 

повеќе различни форми и активности: преку следење на реализацијата на тематските и 

дневните планирања, преку посета на часови од страна на директорот заедно со 

стручната служба , подрачните образовни инспектори, стручни советници следење на 

оценувањето со увид на дневникот на паралелката при што се следи успехот, 

редовноста и дисциплината, преку реализирање на предвидени активности на стручни 

активи, реализација на проекти (воннаставни активности), преку следење на 

реализација на земјоделската пракса – професионална и феријална во училиштето и 

локалната средина. 

Од оценетата работа на наставниците, добиените резултати од ова оценување 

училиштето преку соодветните органи ги корегира недостатоците во реализацијата на 

наставната програма од страна на предметниот наставник, а ги утврдува позитивните 

активности во работата на предметниот наставник, и врз основа на таквите резултати 

се реализираат потребни стручни советувања, советодавни разговори, разни 

работилници и други активности се со цел за подобрување и професионален развој на 

наставниците. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВРЕДНУВАЊЕ НА ГОДИШН АТА ПРОГРАМА НА УЧИЛ ИШТЕТО  

За навремена и квалитетна реализација и планираните активности во овој 

плански документ неопходно е потребна навремена контрола, евиденција и анализа 

како основа за целокупната реализација во воспитно образовната дејност во 

училиштето. 

Зачестената контрола и анализа ни претставува добар показател за тоа што е 

направено и како и кои се нашите јаки и слаби страни. Исто така ни помага во 

изнаоѓање патишта за надминување на слабостите и целокупните резултати. 

За тоа во училиштето се планира анализа на извршените активности според 

училишниот курикулум која ќе се врши на секои три месеци , се во фунција на развојот 

на училиштето. 

Реализацијата на Годишната програма за работа се следи низ следните форми на 

евалуација: 

o следење на годишното, тематското и дневното планирање на наставниицте и 

стручните соработници (септември, и по потреба во текот на учебната година-

психолог, директор) 

o следење на реализацијата на наставните и воннаставните активности (по 

класификациони периоди-одделенски совет, психолог, директор) 

o следење на начинот на водење на педагошката евиденција и документација 

(по класификациони периоди-психолог, директор, комисија) 

o изготвување на тромесечни, полугодишни и годишни извештаи за успехот и 

поведението на учениците како и за реализацијата на наставниот материјал (класни 

раководители, психолог) 

o организирање училишни натпревари во знаење (стручни активи) 

o анкетирање на наставници и ученици (тим) 

o самоевалуација на наставниците 

За процесот на следењето на реализацијата на годишната програма за работа се 

води соодветна педагошка евиденција. 

На крајот на учебната година ќе биде подготвен извештај за реализацијата на 

годишната програма и истиот ќе биде презентиран на стручните и управните органи и 

тела во училиштето и доставен до соодветните надлежни институции во Републиката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СЛЕДЕЊЕ, ВРЕДУВАЊЕ И  УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА 
РАБОТА  

 

АКЦИОНЕН ПЛАН 

Година 2021/22 

 

Задача Активност Временска 

рамка 

(месец) 

Носител Начин на 

спроведув

ање 

(ресурси) 

инструме

нти 

Очекувани 

резултати 

Следење 

Одговорно 

лице 

План за 

подршка  

на 

наставни

ци кои 

покажув

аат 

слаби 

резултат

и 

 

Консултац

ии во 

рамки на 

активот, на 

Совет на 

паралелка 

 

 

 

квартално 

 

 

Тим за 

следење 

Стручна 

служба 

Директор 

 

-извештаи 

за 

успехот 

по 

предмети 

(кварталн

о 

-посета на 

часови и 

извештаи 

од посета 

на часови 

 

извештаи 

 

Подобрува

ње на 

работата 

на 

наставник

от 

Тим за 

следење 

Стручна 

служба 

Директор 

Проверка 

на 

усогласен

оста на 

оценувањ

ето со 

предвиде

ните 

стандард

и 

Консултац

ии со 

стручната 

служба од 

посетени 

часови 

 

 

Континуир

ано (цела 

година) 

Тим за 

следење 

Стручна 

служба 

Директор 

-посета на 

час 

-анализа 

на 

успехот 

-анкетни 

листови 

-

извештаи 

-тестови 

од 

ученици 

-

Оценување 

според 

стандардит

е 

Тим за 

следење 

Стручна 

служба 

Директор 

 Процедури 

за поплаки 

и жалби по 

добиени 

оценки 

 

 

 

Континуир

ано (цела 

година) 

Предм.на

ставник 

раководи

тел на 

паралелк

а 

-стручна 

служба 

-секретар 

Наставни

чки совет 

 

-поднесен 

писмен 

приговор 

писмен 

приговор 

Прифакањ

е 

,одбивање 

или 

упатување 

на 

комисиско 

проверува

ње на 

знаењето 

-Наставнички 

совет 



Подршка 

за 

професор

ите кои 

се 

иноватор

и и 

креатори 

на 

развојот 

на  

квалите

тното 

оценувањ

е 

 

Консултац

ии во 

рамки на 

активот, на 

Совет на 

паралелка 

 

 

Континуир

ано (цела 

година) 

Тим за 

следење 

Стручна 

служба 

Директор 

-Чек 

листи 

-анкетни 

листи од 

ученици 

 

-Чек 

листи 

-анкетни 

листи од 

ученици 

Континуир

ан 

напредок 

на 

наставник

от 

Тим за 

следење 

Стручна 

служба 

Директор 

 

ТИМ ЗА ИЗРАБОТКА 

Борис Србиновски 

Васе Кочовска 

Кате Настевска 

Славица Стојановска 

      Неар Зулали 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ  

Училишните екскурзии претставуваат облик на воспитно –образовна работа кој 

се остварува преку различни активности надвор од училиштето во согласност со 

одредени цели и задачи од наставните програми и подрачја ,за развивање и 

отсварувањена различни интереси на учениците. 

Училишните екскурзии може да бидат: 

-Екскурзии поврзани со содржини од наставните програми- кои се задолжителни 

и кои опфаќаат посети на театарски претстави,опера ,балет, саем на книгата,базен и 

музеи и археолошки локалитети на Р.Македонија. 

-Завршни екскурзии-кои опфаќаат активности запознавање на културни и 

естетски вредности на Македонија или друга држава. 

-Стручно- истражувачки екскурзии-опфаќаат активност за постигнување цели од 

интерес на струката,проектните активности или слободните часови во училиштето. 

-Спортско-рекреативнитe екскурзии опфаќаат. летување, зимување, 

кампување,излети кои се изведуваат надвор од школото за градење на спортска 

култура и навики за здрав живот и социјализирачки цели. 

Училишните екскурзии на учениците имаат за цел усвојување и проширување на 

знаења,примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање на 

појавите,односите во природната и општествената средина,културно- историските 

знаменитости ,индустриските и земјоделските капацитети,во согласност со воспитно-

образовната работа на  училиштето. 

Задачите на училишните екскурзии се: 

-развивање на позитивен однос кон националните,уметничките,научните и 

културните вредности на Р. Македонија. 

-запознавање на различни култури и знаменитости во други земји 

-развивање интерес и грижа за природата и еколошката свест. 



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

-развивање чуство на патриотизам,толеранција и соживот 

-развивање на националните,интернационалните,културните и естетските 

вредности 

-поттикнување на позитивни емоции,другарување и солидарност. 

-формирање на демократски ставови,социјализација иколективна заштита 

-остварување на потребите за спортски активности,рекреација и создавање на 

култура за здраво живеење. 

За оваа програма одделно мислење даваат Советот на родители и Бирото за развој 

на образованието , освен за екскурзиите поврзани со теми и содржини од програмите 

кои се задолжителни и поврзани со наставните планови по одделни предмети. 

Техничката организација се однесува на начинот на изведување на екскурзиите, а 

тоа се поврзува со спроведување на постапка за прибирање на понуди со објавување на 

јавен оглас преку  Комисија формирана со Одлука на Училишен одбор во состав од три 

членови на Советот на родители  и  два члена од редот на наставниците. Целата 

постапка е транспарентна и во согласност со интерните правила на училиштето. 

Финансирањето на екскурзиите е со средства од учениците , освен во 

исклучителни ситуации кога од економски причини дел од учениците не можат да 

учествуваат на одредена екскурзија , директорот може да обезбеди поволности што ги 

нуди агенцијата или од сопствени извори на училиштето , како од и од донации или 

спонзорства кио се допстапни на училиштето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКЦИСКИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕНИЧКИТЕ ЕКСКУРЗИИ 2021/22 

 

Екскурзии 
(назив) 

Место 
на 
реализ
ација 

 
Активност 

Временска 
рамка 
(месец) 

Учебна 
2021/22 

Носител 

Начин 
на 
спровед
ување 
(ресурси
) 

Очек
уван
и 
резу
лтат
и 

Одгово
рно 
лице 

 
Завршна 
екскурзија 
со 
учениците 
од III  
и/или IV 
година 

 
Странс
ка /и 
Држав
а/и 

Запознавање 
на културни и 
естетски 
вредности на 
државите што 
се посетуваат 
 

Април/ мај  
Септември 
/октомври 

Класни 
раководители 
Учениците 
Совет на 
родители 

Прибира
ње на 
понуди- 
транспа
рентно 
и  
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето  У

сп
еш

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ја

 

 К
л

ас
ен

 
р

ак
о

в
о

д
и

т
ел

 
о

д
 

3
 

го
д

и
н

а 
н

аз
н

ач
ен

 о
д

 Д
и

р
ек

т
о

р
о

т
 

 
Еднодневн
и екскурзии 
со 
учениците 
од I и со 
едно 
ноќевање 
со 
учениците 
одII година 

 
Репуб
лика 
Макед
онија 

Развивање 
позитивен 
однос на 
уметничките и 
културните 
вредности во Р 
Македонија 

мај 

Класните 
раководители 
Учениците 
 

Транспа
рентно 
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето 

 У
сп

еш
н

а 
р

еа
л

и
за

ц
и

ја
 

 К
л

ас
н

и
т

е 
р

ак
о

в
о

д
и

т
ел

и
 н

а 
I 

и
 I

I 
го

д
и

н
а

 
 
Саем на 
книгата 
Ученици од 
I,II 
III и IV 
година 

 
Скопје 

 
Развивање на 
интерес и 
љубов кон 
книгата 

април 

Стручни 
активи по 
македонски 
јазик и 
литератураи 
странски 
јазици 

Транспа
рентно 
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето  У

сп
еш

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ја

 

 М
ар

и
н

а 
С

т
о

ја
н

о
в

ск
а

 
Д

и
н

ч
е 

К
о

ч
о

в
ск

а
 

 
Посета на 
театар со 
ученици од 
I-IV година 

 
Репуб
лика 
Макед
онија 

 
Развивање на 
културните и 
естетските 
вредности 

Ноември  

Стручен актив 
по македонски 
јазик и 
литература 

Транспа
рентно 
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето  У

сп
еш

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ја

 

 М
ар

и
н

а 
С

т
о

ја
н

о
в

ск
а

 
Д

и
н

ч
е 

К
о

ч
о

в
ск

а
 



 
Посета на 
музички 
настан 

 
Репуб
лика 
Макед
онија 

 
Развивање на 
културните и 
уметничките  
вредности 

Април/мај 

Стручен актив 
по музичка и 
ликовна 
уметност 

Транспа
рентно 
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето  У

сп
еш

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ја

 

 М
ар

и
ја

 Ј
о

си
ф

о
в

ск
а

 
 

 
Посета на 
АППР 
со ученици 
од IV 
година 

 
Скопје 

 
Развивање на 
претприемачк
иот  дух кај 
учениците 

октомври 

Стручен актив 
по оштествена 
група 
предмети 

Транспа
рентно 
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето  У

сп
еш

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ја

 

 Д
и

ја
н

а 
Ѓ

о
р

ги
ев

ск
а

 

Посета на 
Хераклеа -  

Битол
а 

Развивање на 
културните и 
естетските 
вредности 

октомври 

Стручен актив 
по оштествена 
група 
предмети 

Транспа
рентно 
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето У

сп
еш

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ј 

В
ал

ен
т

и
н

а 
 

Ѓ
о

р
ќ

и
е

в
ск

а 
П

ав
л

ес
к

а
 

 
Посета на 
Берза  на 
Р 
Македонија 
со ученици 
од IV 
година 
Посета на 
Народна 
банка на 
РМ 

 
Скопје 

 
Запознавање 
со работата на 
берза 
Запознавање 
со работата на 
Народна банка 
 

Октомври/
ноември 
 
 
 
март 

Стручен актив 
по оштествена 
група 
предмети 

Транспа
рентно 
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето 

 У
сп

еш
н

а 
р

еа
л

и
за

ц
и

ја
 

 Д
и

ја
н

а 
Ѓ

о
р

ги
ев

ск
а

 

 
Посета на 
Споменико
т на 
Преспанско
то 
советување
со ученици 
од IIIIV 

 
Отеше
во 

 
Разгледување 
и 
запознавање 
со настанот 

мај 

Стручен актив 
по оштествена 
група 
предмети 

Транспа
рентно 
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето  У

сп
еш

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ја

 

 З
о

р
ан

 Т
ан

ск
и

 

 
Посета на 
Саем на 
компјутери
со ученици 
што учат 
изборни 
предмети 

 
Скопје 

 
Запознавање 
со 
напреднатата 
информатичка 
технологија 

ноември 

Стручен актив 
по 
информатика,
математика и 
физика 

Транспа
рентно 
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето  У

сп
еш

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ја

 

 М
и

р
ја

н
а 

Х
р

и
ст

о
в

ск
а

 



 
Посета на 
ПМФ со 
ученици од 
III и IV год. 

 
Скопје 

 
Запознавање 
со студиите по 
математика,ин
форматика и 
физика 

април 

Стручен актив 
по 
информатика,
математика и 
физика 

Транспа
рентно 
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето  У

сп
еш

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ја

 

 Р
о

зе
т

а 
К

о
љ

о
в

ч
ев

ск
а

-
К

ар
ап

ал
ев

ск
а

 

Посета на 
Хидрометео
ролошка 
станица со 
ученици од  
II г. 

 
Скопје 

 
Запознавање 
со работата на 
станицата 

мај 

Стручен актив 
по 
информатика,
математика и 
физика 

Транспа
рентно 
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето  У

сп
еш

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ја

 

 Н
ас

т
ав

н
и

к
 п

о
 ф

и
зи

к
а 

 
Посета на 
ПМФ – 
хемија 

 
Скопје 

Запознавање 
со студиите по 
Хемија при 
ПМФ 

Ноември 
април 

Стручен актив 
по Хемија, 
Биологија и 
Географија 

Транспа
рентно 
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето  У

сп
еш

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ја

 

 К
ат

е 
Н

ас
т

ев
ск

а
 

Посета на 
саем 

Нови 
Сад 
Скопје 
Пловд
ив - 
Бугари
ја 

Запознавање 
со земјоделски 
препарати и 
експонати 

Октомври 
Стручен актив 
по земјоделски 
предмети 

Транспа
рентно 
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето У

сп
еш

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ја

 

В
ас

к
о

 Ј
о

в
ан

о
в

ск
и

 

Еднодневна 
ексурзија 
со посета на 
винарија 

Макед
онија 

Запознавање 
со лозови 
насадисо 
сорти и 
производствен 
процес за 
добивање на 
вино 

Октомври 
– Јуни 2022 

Стручен актив 
по земјоделски 
предмети 

Транспа
рентно 
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето У

сп
еш

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ја

 

В
ас

к
о

 Ј
о

в
ан

о
в

ск
и

 

Посета на 
базен 

Скопје 

Спортско 
рекреатвивни 
активности, 
посета на 
базен и 
спортско 
рекретивен 
центар 

Март 
Стручен актив 
по спорт 

Транспа
рентно 
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето У

сп
еш

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ја

 

А
к

т
и

в
 

п
о

 
сп

о
р

т
 

и
 

сп
о

р
т

ск
и

 а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 



Планинаре
ње 

Општи
на 
Ресен 

Спортско 
рекреатвивни 
активности, 

Септември  
Мај јуни 

Стручен актив 
по спорт 

Транспа
рентно 
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето У

сп
еш

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ја

 

А
к

т
и

в
 

п
о

 
сп

о
р

т
 

и
 

сп
о

р
т

 а
к

т
. 

Велосипеди
зам  

Општи
на 
Ресен 

Спортско 
рекреатвивни 
активности, 

Септември 
Мај јуни 

Стручен актив 
по спорт 

Транспа
рентно 
согласно 
интерни
те 
правила 
во 
училиш
тето У

сп
еш

н
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
ја

 

А
к

т
и

в
 

п
о

 
сп

о
р

т
 

и
 

сп
о

р
т

 а
к

т
. 

Ученичките екскурзии, воннаставните активности и сите видови на настава кои се 

предвидени со прогармата или во соработка со локалната и други институции ќе се 

реализираат вон настава во неработни денови, а доколку наставата или активноста –

екскурзијата не може да се организира во неработни ќе се реализира во работни денови.  

 

 

НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ  

 

Неработни денови ќе бидат одредени  Согласно календарот од МТСП како 

верски или државни празници или денови во кои ке се изведува настава со посебни 

програми. Планот за неработни денови ќе биде даден во прилог на Програмата. 

 

 

 

 

 

Тим кој учествувал во техничка изработка на Годишната програма: 

Елизабета Волкановска 

Мирјана Христовска 

М. П. 

Датум : ______________ 



Директор: Славица Божинова  ______________ 

Претседател на УО: Шенер Далиповски________________ 

 


