
ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧКА ЗАЕДНИЦА  

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

граѓанско 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 

воспитно-образовната работа и постигање 

што подобри резултати на тој план 

Училница Октомври 1 

5 Разгледување на тромесечниот извештај на Кабинет Ноември 2 



училиштето од Iдо Ivгодина 

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 

 

 


