
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 

 Директор ,ученици, Декември Директорот,    Буџет на општина 



Новогодишна 
програма   
 
 

актив , Локална 
самоуправа                                                       

    претсавник од  
локалната             

Наставен    
кадар 

,ученици, 
наставен и 
училишен 
инвентар  

 

 
 

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    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученички 
екскурзии 

 
 
 
 
 
 
 

Манифестација 
„најдобар од 
најдобрите“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Локална самоуправа 
 
 
 
 
 
 
Директор,ученици, 
наставен 
кадар,локална 
самоуправа 

 
 
 
 
 

 
 
 
Директор,нставен 
кадар,родители, 
совет на 
родители,училишен 
одбор 

 
 
 
 

Директор,наставен 
кадар,совет на 

 
 
Април 
 
 
 
 
Мај 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мај - Јуни 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јули - август 

 
 
 
 
 
 
 
Претставник од 
локална,  
 
 
 
Директор, 
наставен 
кадар,претстав-
ник од лакална 
самоуправа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директтор,наста-
вен 

кадар,Туристи- 
чка агенција 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Ученици,наста
вен кадар 
 
 
Ученици,локал
на 
самоуправа,на
ставен кадар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ученици 
 
 
 

 
 

Претставник 
од локална , 

директор, 

 
 
 

Општина- Ресен 
 
 
 
 
 
 
 

Општина - Ресен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

родители 
 
 
 
 
 
 
 

 
Општина Ресен 



 
 

родители,родители, 
ученици,локална 

самоуправа 
 
 
 

Директор , ученици, 
наставен кадар , 

локална самоуправа  

 
Претставник од 

локална , 
директор, 

наставен кадар , 
ученици 

наставен 
кадар,  

ученици и 
училишен 

инвентар и 
општински 
простории 

 
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-

рекреативен 
центар 

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 

„ 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 

 


