
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; 

Директор кл. 

раководители 

стручна  служба 



6. Тековни  проблеми. 

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 – 

рекреативната  екскурзија  со учениците од трета  

година согласно правилникот; 

5.Тековни проблеми и активности во училиштето.  

кл.раководители 

совети на година 

стручна  служба 

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  Директор 



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 

четврта година за учебна 2022/23 година; 

7. Информација за одржани советувања на родители и 

ученици; 

8. Тековни проблеми и активности во училиштето. 

кл.раководители 

комисија за 

избор на Првенец 

на генерација 

стручна  служба 

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 

директорот 

кл.раководители 



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; 

10. Тековни проблеми и активности во училиштето. 

предметни  

наставници 

стручна  служба 

 

 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. 

 


