
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 

24 Мај 

 

 

Септември, 

Октомври 

Ресен- Скопје, 

 

Април, Мај 

Митко Митревски, 

Методиј 

Карапалевски,Јорда

нчо Ѓоргиевски 

 

 

Наставници по 

Географија 

Ученици 

 

 

 

 

Ученици 

 

 

 

 

Успешна 

реализација 

 

 

 

Успешна 



 

 

 

Посета на 

термоцентрала 

Ресен-Битола  

Наставници по 

Географија 

 

Ученици 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 

литер. 

Ученици, 

наставници 

Успешна 

реализација 

„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, 

 

 

 

 

 

 

 

Март, Април, Мај 

релација Ресен- Скопје- 

Ресен, (учениците да се 

превезат до местото на 

живеење). 

 

Септември, Мај, Јуни. 

Релација (во рамките на 

општина  Ресен) 

 

Методиј 

Карапалевски, 

Митко Митревски, 

Јорданчо 

Георгиевски 

 

 

 

 

Методиј 

 

Ученици од сите 

години, 

наставници. Со 

сопствени 

средства за 

превоз и 

влезница. 

 

 

 

 

Успешно 

реализирана 

активност 

 

 

 

 

 



 

Реализација на 

планинарска 

тура 

 

 

 

 

 

Посета на 

музички настан 

Април, Мај, Ресен, 

Битола, Скопје 

Карапалевски, 

Митко Митревски, 

Јорданчо 

Георгиевски 

 

 

м-р Марија 

Јосифовска 

 

 

 

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 

 

 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         
 


