
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 
 


