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1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ 
 

1.1. Име на училиштето 

Средно општинско училиште ,,Методи Митевски -Брицо“ - Делчево 

 
1.2. Адреса на 
училиштето 

Булевар ,,ММБрицо“ бр.35 
Делчево Тел.033/410 864 
Е-mail адреса: mm_brico@hotmail.com 

 
1.3. Верификација на 
училиштето 

бр.01-1773 од 31.03.1961 од Народен одбор на општина Делчево. Гимназиското образование, 
општествено–хуманистичко подрачје, природно– математичко подрачје и јазично– уметничко 
подрачје е верифицирано со Решение број 02- 2460/1 од 15.05 2004 година од Министерство за 
образование и наука.Текстилно кожарската струка е верифицирана со акт број 11-2934/1 од 
23.05.2006 година од 
Министерство за образование и наука. Хемиско-технолошката струка е верифицирана со акт број 11- 
2228/3 од 08.06.2011 година од Министерство за образование и наука. 

 
1.4. Историјат на 
училиштето 

Средното општинско училиште ,,Методи Митевски -Брицо“ во Делчево започна со воспитно – 
образовна дејност во учебната 1961/62 година со одлука на Народниот одбор на Делчевската 
општина, а во функција на стопанската преродба и општествениот развој на градот. Започнува да 
работи како Гимназија ,, Браќа Миладинови,, за во 1963 година да биде преименувана во ,,Методи 
Митевски Брицо,, по сограѓанионот и првоборец во НОВ. Во долгогодишниот период на воспитно 
образовна дејност , во училиштето во Делчево и во подрачните паралелки во М Каменица, се 
образовале ученици во различни образовни профили според потребата во стопанството. Така освен 
примарното гимназиско образование во училиштето постоеле и струки како: лозароовоштарство, 
угостителски смер - готвачи и келнери, машино-браварска струка, правни техничари. Од учебната 
1982/83 година се отвора смер за текстилни техничари кој опстојува и образова кадри до ден денес. 
Од учебната 2011 во училиштето се отвора хемиско-технолошка струка прехранбен техничар кој 
исто така функционира до денес. 
Училиштето работи во подрачјето на општина Делчево, која се наоѓа во крајниот североисточен дел 

на Р.Македонија, во подножјето на планината Голак во близина на границата со Р.Бугарија. 

Градот е сместен во котлината Пијанец и распореден од двете страни по горниот тек на реката  

Брегалница.    Училиштето се наоѓа  во централниот дел од градот Делчево,  на улицата Методи 

Митевски Брицо бр.35, во близина на полициската станица, судот и ОУ СВ.Климент Охридски. 

 

mailto:mm_brico@hotmail.com
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1.5. Дејност на 
училиштето 

Основната дејност на училиштето е воспитание и образование, реализирани преку наставни планови 
и програми кои се одредуваат со законски прописи на Министерството за образвание и наука и 
Бирото за развој на образованието на Република Македонија. 

 
1.6. Визија на 
училиштето 

Современо училиште со јасни поставени стратешки цели , каде учениците преку креативни и 
практични вештини ќе ги поттикнат своите интереси и способности и ќе ги применат во сите области 
на работа и животот. 

 
1.7. Мисија на 
училиштето 

Средното општинско училиште ,,Методи Митевски Брицо,, е воспитно образовна институција 
со воспоставен систем на демократски вредности што се рефлектираат преку здрава, безбедна 
дисциплинирана и стимулативна средина за учење во која се негува современа актуелна училишна и 
мултиетничка култура и овозможува градење на младите луѓе во интелектуално,емотивно, социјално 
морално и етички зрели личности достојни за почит во опшеството 

 
1.8. Цели на училиштето 

Општи цели: 

 стекнување знаења, вештини и способности; 

 развивање свест за критичко прифаќање на општествените и социјалните процеси и појави; 

 поттикнување критичко и креативно мислење; 

 рационална и творечка примена на иновации и нови идеи; 

 применети знаења; 
 слобода на мислење; 
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 флексибилност и адаптибилност во креирање ставови; 

 воспитување на лична одговорност; 

 запознавање со личните права и обврски ; 

 развивање свест за заштита на природата и човековата околина ; 

 развивање на потребата за доживотно учење; 

 истражување и промоција на ученичките права, слободи и различности ; 

 развивање свесност за мултикултурализам и мултиетничка интеграција; 

 подигнување на свесноста за професионалната ориентација и кариерното советување; 

 унапредување на воспитно-образовниот процес преку користење на современа компјутерска 
технологија. 

 
Посебни цели: 

 подигнување на квалитетот на наставата; 

 подобрување на редовноста на учениците; 

 развивање свест за професионално усовршување на наставниот кадар; 

 интеграција на ученикот во наставниот процес како творечки субјект; 

 активна соработка со родителите; 

 опремување на училиштето со современи наставни средства; 

 збогатување на библиотечниот фонд со стручна педагошко- психолошка литература; 

 подобри интерперсонални односи; 

 утврдување предлог - мерки и други начини за постигнување на редовноста на учениците во 
наставата; 

 подигнување на еколошката свест кај сите структури во училиштето; 

 подигање на свеста за справување со насилств; 

 подигање на свеста за иновации и претприемништво во воспитно-образовниот процес; 

 интензивирање на соработката со родителите (советување на родители) ; 

 интензивирање на професионалната ориентација и кариерното советување како основа за 
избор на идна професија; 

 зголемена употреба на современа компјутерка технологија во наставниот процес. 
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1.9. Програмски насоки 

 
1. Планирање и остварување на воспитно- образовниот процес според законските одредби и прописи на 
МОН и БРО на Република Македонија. 
2. Континуирана анализа на наставниот процес, преку активна соработка на стручните активи, 
педагошко- психолошката служба, училишниот одбор и Директорот на Училиштето. 
3. Искористување на материјално – финансиските капацитети за разрешување проблеми од 
приоритетно значење за развој на училиштето. 
4. Подигнување на нивото на вклученост на семејството во воспитно –образовниот процес. 
5. Соработка со локалната средина. 
6. Соработка со научни, културни, спортски, хумантирани и невладини тела и организации. 
7. Соработка со педагошко-психолошката служба за одговорно подготвување, планирање и 
реализирање на наставните програми. 
8. Примена на активни методи на учење и современа технологија. 
9. Учество на учениците во планирањето и реализацијата на работата на училиштето. 
10. Континуирано следење на напредокот, постигнувањата и редовноста на учениците. 

 

1.10.Проодност на 
струката 

Средното општинско училште ,,Методи Митевск Брицо“ образува ученици во четири години општо 
гимназиско образование, текстилно кожарска струка-конфекциски техичар и хемиско-технолошка струка- 
прехранбен техничар. Предвидените подрачја и наставни предмети во гимназиско образование нудат 
основи за академско доусовршување и интегрирање во академската средина на Универзитетите во 
Република Македонија и во странство. Од досега постигнатите резултати, може да се каже дека нашите 
ученици во голем процент се запишуваат на универзитите во државата, а дел од нив и на европските 
универзитети. Со завршувањето на стручното образование учениците стануваат конкурентни на пазарот 
на трудот и со стекнати знаења и вештини за вклучување во процесот на производство. 
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1.11.Запишани ученици 

 
a) Број на 

ученици во 
учебната 
2018/19 година 

 

 Gimnazisko 
obrazovanie 

 Red 

br. 

Godina- 

Paral 

Broj na 

u~enici 

Godina- 

Paral 

Broj na 

u~enici 

Godina- 

Paral. 

Broj na 

u~enici 

Godina- 

Paral 

Broj na 

u~enici 

 

 
1. 

I - 1 22 II - 1 15 III-1 17 IV - 1 16 

 
2. 

I - 2 12 II - 2 15 III-2 15 IV - 2 16 

 
3. 

I - 3 18 II - 3 18 III-3 13 IV - 3 24 

 
4. 

I - 4 18 II - 4 19 III-4 17 IV - 4 19 

 
5. 

I -5 17 II - 5 16     

SE  87  83  62  75 

Вкупно 18 паралелки со 307 ученици 
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б) Број на ученици во 
учебната 2018/19 година 

 

Стручно образование 
-текстилно кожарска 
струка 
-хемиско технолошка 
струка 

 R. 

b 

r. 

Struka God- 

Paral. 

Br.  na 

u~e 

God- 

Paral. 

Br.  na 

u~e 

God- Paral. Br.  na 

u~e 

God- 

Paral. 

Br.  na 

u~e 

 

 
1. 

текстилна  
I – 6 

 
Комб. 

паралелка 

 

 
10 

 
II - 6 

 
Комб. 

паралелка 

 
5 

 
III-5 
 
ком. 
паралелка 

 
 

3  
IV -5 

6  

 
2. 

прехранбена  

       7 
 

 
6 

3 
 

12  

 се 
 

 17  11  
 

6  18  

Вкупно 5 од кои 3 комбинирани со 52 ученика 

 
в)  Вкупно за 
училиштето за 
гимназиско и стручно 
образование во учебната 
2018/19 
 

Godina  I 

Br.na 

paralelki 

Broj na 

u~enic 

Godina I I 

Br.na 

paralelki 

Broj na 

u~enic 

Godina I I I 

Br.na 

paralelki 

Broj na 

u~enic 

Godina IV 

Br.na 

paralelk 

Broj na u~enici 

6 10
4 

6 94 5 68 6 93 

 
 Вкупно во училиштето има   23    паралелки со   359    ученици. 

IV- 6 
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1.12.Кадровски ресурси. СОУ ,, Методи Митевски Брицо,, располага со хетерогени кадровски структури кои високо 
професионално, секој во својот дел на работни активности, самостојно или во соработка со колегите 
успешно и навремено ги извршуваат поставените работни задачи и обврски. 
Училиштето е комплетно кадровски опремен, со одлична организациска поставеност, што овозможува 
успешна реализација на воспитно-образовниот процес. Во учебната 2018/19 работата на училиштето ќе 
се реализира од вработените лица во состав: 

-direktor-1 лице 
-pomoшnik direktor-1 лице 

-pedagog-1 лице 
-sociolog-1 лице 
-psiholog-1 лице  
-administracija-3 лица 
-bibliotekar-1 лице 
-лаборант во настава - 1 лице  
-tehni~ki personал-5 лица 
-doma}in -1 lice 

- професори кои изведуваат настава по соодветни наставни предмети и потребата во воспитно- 
образовниот процес. 

 

1.13 Стручни активи Стручните активи се работни тела составени од наставници од исти или сродни наставни предмети. 
Стручните активи ги вршат следниве задачи: 
1. Утврдување критериуми и стандарди за работа; 
2. Усогласување на наставните планови; 
3. Размена на сугестии за реализација на наставните програми; 
4. Донесување предлози за форми и методи на наставна работа ; 
5. Избор учебници по кои ќе се реализира наставната програма; 
6. Имплементација на одлуките донесени од Наставничкиот совет и Директорот на Училиштетo; 
Со стручниот актив раководи наставник, избран од активот кој се избира на Наставничкиот совет на 
почетокот на учебната година, кој поднесува полугодишни и годишни извештаи и програма за работа на 
стручниот актив. 
Во оваа учебна година ќе работат следниве активи: 
Стручен актив по македонски јазик и литаратура, Стручен актив по математика и информатика, Стручен 
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 актив по природни предмети, Стручен актив по изборни предмети Стручен актив по спорт ликовно и 
музичко, Стручен актив по стручни предмети, Стручен актив по општествени предмети. 

1.14.Просторни 
можности и техничка 
опрема 

Просторните капацитети на Училиштето се простираат на вкупна површина на објект со спортска сала од 
4311m2. Објектот е во тврда градба, со приземје и два спрата.Површина на училишен двор 
изнесува 7808m2, а површината на спотски терени и игралишта е 3350m2. Во рамки на Училишната 
просторна организација е изградена и спортска сала како дел од проектот за изградба на 145 спортски 
сали. Во училиштето просторот се состои од: 27 училници (од кои 7 опремени со LCD проектор, SMART 
табли, 3 ЛЕД телевизори), 2 текстилни работилници, лаборатории, библиотека, кариерен центар, 
фискултурна сала со трибини и мала спортска сала , соодветно уредени спортски терени, зелена дворна 
површина, канцелариски простор, ходници, санитарни јазли и и други помошни простории. 
Во учебната 2018/19 година, училиштето ќе ја реализира воспитно – образовната дејност со 
расположливата техничка опрема и дидактички материјал. 
Планирано е за оваа учебна година да се направи по ХАСАП систем современа работилница за 
потребите на хемиско-технолошката струка. 

1.15.Материјално – 
финансиски услови 

Потребните материјални финансиски средства за непречено одвивање на воспитнио-образовниот процес 
во учебната 2018/19 год. ќе се обезбедат преку Советот на Општина Делчево и Министерството за 
образование и наука, врз основа на договор согласно спогодбата за заеднички основи и мерила за 
стекнување на доходот во средното образование надополнето преку донаторство, спонзорство и 
средства од издавање на простор под закуп. 

1.16. Местоположба и план на училиштето 
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2.   НАСТАВА  

 
 

2.1 Наставни планови 

Наставните планови за гимназиско образование, во учебната 2018/19 година ќе се подготвуваат во 
согласност со законските одредби за реализација на воспитно – образовната дејност од овој тип настава. 
Наставниот план за гимназиско образование е конципиран во четири дела: 

 Задолжителни предмети 

 Изборни предмети 

 Задолжиелни изборни програми 

 Проектни активности 
 

Задолжителните предмети се програмско јадро на гимназиското образование и се однесуваат на сите 
ученици. Со нив се обезбедува општообразовен стандард знаења кој ќе им овозможи на учениците 
проодност во сите подрачја на гимназискиот систем на образование. 
Изборните предмети се групирани во три изборни подрачја: 
- општествено – хуманистичко А 
- природно- математичко А и Б 
- јазично- уметничко А 

Овие подрачја нудат содржини кои им овозможуваат проодност на учениците на факултетите во 
Република Македонија. Со содржините кои ги обработуваат тие ја поттикнуваат креативноста на 
учениците и ги збогатуваат нивните знаења. 
Задолжителни изборни програми 
Овој тип изборни програми, преку програмските содржини им овозможува на учениците реализација на 
интересите од областа на спортот и спортските активности, ликовната и музичката уметност. 
Оние изборни програми имаат статус на наставни предмети и се реализираат преку наставни часови во 
неделниот фонд, низ различни форми на работа. Карактеристика на реализацијата на овие содржини е 
менторскиот систем во пристапот со учениците и флексибилни дидактички методи. Секоја содржина има 
различен и оригинален начин на реализација. 
Оваа настава им овозможува на учениците да го искажат талентот и да се мотивираат за постигнување 
на успеси во областа на спортот и уметностите. 
Проектни активности 
Индивидуалните интереси на учениците се реализираат преку проектни активности кои на учениците им 
нудат можност да ја реализираат својата креативност и потенцијали, надвор од редовната настава.Тие се 
изведуваат со соодветен фонд на часови, во сите четири години, а во зависност од капацитетите, 
потребата на вработениот наставен кадар и можностите на училиштето. 

 

Годишна програма за работа на училиштето 2018/19 г. 
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 Учениците реализираат две проектни активности,од кои како задолжителни се Иновации и 
претприемништво од прва до трета година и Спорт и спортски активности во прва и втора година. 

Во стручното образование се реализираат слободни часови а во зависност од капацитетите, 
потребата на вработениот наставен кадар и можностите на училиштето. 

 

 2.2 Дополнителна 
настава 

Дополнителната настава ќе се организира во текот на целата учебна година.Таа опфаќа наставни 
содржини кои од одредени причини учениците не успеале да ги совладаат. Овој тип настава подразбира 
индивидуален пристап во работата со учениците, но и начин за подобрување на успехот на учениците и 
предметниот наставник. Наставниците кои последователно покажуваат послаб успех во работата со 
одредени ученици, активно ќе ги реализираат задачите и целите кои се предвидени со овој метод на 
работа со учениците. Индивидуалниот пристап има силна мотивациска улога во интегрирање на 
учениците кои не покажале успех во редовната настава. 
Оваа настава ќе ја реализира секој предметен наставник, со изготвување план за распоредот на 
работните обврски, во текот на своето работно време. Соработници на наставникот ќе бидат педагошко – 
психолошката служба и класниот раководител. 

 2.3 Додатна настава Додатната настава се планира и реализира со учениците кои покажуваат особено изразен интерес за 
одредени наставни содржини. Цел на овој тип настава е да се обезбеди систематска работа со 
надарените ученици. 
Во реализацијата на овој тип настава се поттикнуваат креативноста и способностите на учениците за 
творечко истражување. Наставниците изготвуваат и реализираат посебна програма наменета за оваа 
категорија ученици од сите четири години како во гимназиското образование така и во стручното. 

 2.4 Подготвителна 
настава 

Подготвителна настава ќе се организира за ученици кои ќе бидат упатени на поправен испит по одделни 
предмети, испит на годината, дополнителни испити, испит за побрзо напредување. 
Наставниците кои имаат ученици упатени на поправен испит, испит на годината, дополнителни испити, 
испит за побрзо напредување подготвуваат план и програма за реализација на подготвителна настава, а 
со цел успешно полагање на испитот. 
Оваа настава за учениците се изведува во законски одредениот период според календарот за работа на 
училиштето. 
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2.5 Ученички ексурзии 

Во плановите за реализација на воспитно – образовниот процес, програмите на стручните активи и 
наставните програми по предмети, училиштето предвидува наставно – научни екскурзии, чија цел е 
практично усвојување знаења од културата и општеството на народите, во земјата и пошироко. Во таа 
смисла, наставно – научните екскурзии одат во прилог на збогатување на стекнатите сознанија од 
различни област, поттикнување на критичкото мислење, но и развивање повисок степен на 
социјализација кај учениците. Досегашните традиционални екскурзии познати како еднодневни прошетки 
се заменуваат со друг облик на реализација како музички и спортски хепенинг на градското спортско 
игралиште во месец септември-октомври и хуманитарна акција во месец април-мај. Планирано е за 
учениците од прва година викенд програма која ќе се реализира на планината Голак чија цел е 
зближување и запознавање на учениците меѓусебно и со класните раководители и наставниците. 

  
2.6 Самозаштита во 
образовните 
институции 

Согласно правилникот за содржината и начинот на спроведување на обучувањето за самозаштита во 
образовните институции (Слж.весник на РМ бр.48/06), училиштето има законска обврска да спроведе 
обучување за самозаштита од природни непогоди и други несреќи согласно следниве одредби 
- Во наставниот процес се обработуваат наставни теми за обучување за самозаштита во услови на 

земјотреси, пожари и експлозии, опасни материи, епидемии, и заразни болести кај животни и растенија , 
снежни намети, поплави, поројни дождови, атмосферски непогодби, собракајни несреќи и др. 
- Содржините ке бидат вметнати во наставни теми и ке се ибработуваат со активности и преку учество во 

натпревари. 

  
2.7 Општествено – 
корисна работа 

Општествено – корисната работа е основа за развој и стимулација на позитивниот однос на учениците 
кон општествените вредности, вредностите на колективното живеење, поттикнување на чувството на 
заедништво и припадност и одржлив развој на природата.Овие активности одат во насока на 
подобрување на животната и работната средина во училиштето и надвор од него. 
Во таа смисла, со програмата за работа на училиштето, се предвидени активности со општествено – 
корисна целисходност. Овие активности ќе бидат реализирани во согласност со државните препораки за 
масовни работни акции, но и во рамките на редовните школски активности. 
Учество во овие акции од општествено важен карактер ќе земат учениците, наставниците, стручната 
служба, а во одредени форми и техничкиот персонал на училиштето. 

 2.8 Еко активности И оваа учебна година Училиштето продолжува активно да учествува во програмата ,,Интеграција на 
еколошката едукација во Македонскиот образовен систем“ во чии рамки се предвидени неколку 
активности. Постапките со кои ќе се реализираат активностите подразбираат вклучување на сите 
расположливи ресурси на Училиштето (ученици, наставници, родители, педагошко-психолошка служба, 
технички персонал), како и соработка со локалната власт и бизнис-заедницата. 
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  За таа цел е изготвен План на активности за интеграција на еколошката едукација во македонскиот 
образовен систем за 2018/19 година која треба и формално да се поврзе со наставните програми. 
Исто така оваа година е предвидено преку секцијата по биологија да се воведат нови форми на 
холтикултурно уредување на училишниот двор. 

 2.9 Мултиетничка 
интеграција во 
образованието 

Оваа учебна година училиштето ги продолжува активностите предвидени со проектот за мултиетничка 
интеграција во образованието. Се планира во рамки на овој проект да се реализираат неколку заеднички 
активности со партнер училиштето ОСТУ од Гостивар. Цел на овие активности е меѓусебно запознавање 
и соработка на учениците и развивање на свесноста за мултиетничноста и мултикултурализмот, како 
принципи врз кои се темели современото општество. 

 2.10 Оценување Наставниот процес по својата природа подразбира изведување на активности со кои ученикот ќе усвојува 

 знаења, ќе стекнува вештини, ќе ги развива своите потенцијали, креативно мислење и творечки 

 капацитети. Во таа смисла, наставните планови нудат можности за реализација на наставната содржина 

 преку примена на различни наставни форми и методи.Од досегашните согледувања на раководството и 

 педагошката служба во училиштето, евидентно е дека интелектуалните потреби на учениците се 
 задоволуваат со примена на разновидни наставни методи. Оттука, следењето и оценувањето на успехот 
 и напредувањето на учениците ќе се предвидува во рамките на дневните подготовки и тематските и 
 годишните планови за реализација на воспитно – образовниот процес. 

 Во текот на годината, наставникот најмалку два пати во едно полугодие треба да формира оценка за 
 ученикот и јавно да му ја соопшти. Оценката се формира врз основа на утврдени критериуми за 
 оценување и мора да биде на увид на ученикот. 
 Најчести форми за вреднување и оценување на учениците се писмените форми (контролни тестови, 
 наставни листови, изработени есеи, проекти и др.) и усниот начин на провека на знаењата (преку усна 
 проверка, активност на часовите, соработка во презенатциите на наставната содржина и сл.). 
 Наставниците ги планираат и координираат термините за писмените и усните проверки на знаењата. Во 
 таа смисла, во согласност со условите и планирањето,а имајќи ги предвид, обемноста на наставните 
 содржини и преоптеретеноста на учениците, не се изведуваат повеќе од две писмени проверки на 
 знаења во текот на една седмица. 
 Постигнатиот успех на ученикот го утврдува совет на паралелките на годината, а класниот ракводител, 
 преку редовните родителски средби или по потреба ги известува родителите на секој ученик поединечно. 
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 2.11 Испити Во согласност со законските прописи за организирање и реализација на испити во училиштето, а во 
зависност од интересите и условите на училиштето, во оваа учебна година ќе бидат организирани 
следниве форми на полагање: 
1. Поправни испити – за ученици кои не постигнале доволен успех на крајот на годината, по еден или 
два предмети. 
Испитни рокови: јуни и август. 
2. Испити на годината по одделни предмети.- учениците ќе ги полагаат во два испитни рока: јуни и 
август. 
3. Дополнителни испити – за оние ученици кои поминуваат од една во друга програма од средното 

образование или изборно подрачје на предмети од гимназиското образование. 
4. Испити за вонредни ученици – за оние ученици на кои законските прописи им дозолуваат вонредно 

школување. 
Испитни рокови: јуни, август, октомври, декември, февруари и април. 
Во еден испитен рок, ученикот може да пријави најмногу три предмети. 
и кои во последните две учебни година постигнале одличен успех 
5. Матурски испити (училишна и државна матура и завршен испит) – за ученици кои завршуваат 

средно гимназиско образование или средно стручно сбразование од хемиско-технолошката и текстилно- 
кожарската струка. 
Начините за полагање се одредуваат со законски прописи на МОН и БРО на Република Македонија во 
форма на екстерни и интерни испити, и проектна задача. 
Испитни рокови: јуни и август. 
Испитите во училиштето (освен екстерните матурски испити) се полагаат пред испитна комисија која е 
одговорна за успешно организирање и спроведување на испитите според законските одредби пропишани 
со Законот за средно образование. 

 2.12 Поведение на 
учениците 

Начинот на утврдување на поведението на ученикот е одреден со одредбите од Законот за средно 
образование, Правилникот за изрекување на педагошки мерки на учениците и Статутот на училиштето. 

 2.13 Натпревари Во учебната 2018/19 година, училиштето активно ќе учествува на локални, регионални и државни 
натпревари, според начинот и условите пропишани од организаторите. 

 2.14 Професионално 
усовршување на 
наставниот кадар 

Професионалното усовршување на наставниците е од клучно значење за реализирање на модерна и 
квалитетна настава. Наставниците ќе бидат вклучени во сите обуки и семинари организирани од 
релевантни субјекти со цел перманентно надградување на нивните знаења и развивање на свеста за 
доживотно учење. 
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 2.15 План за воспитна 
работа на училиштето 

Со реализацијата на содржините на воспитно- образовната дејност на училиштето, се реализираат 
претпоставените цели на современиот воспитно-образовен процес. Преку обработка на воспитни и 
образовни содржини кои се основа на наставниот процес, училиштето сериозно станува дел од 
воспитното влијание врз животот и работата на учениците, но и на наставниците. 
Од приоритетите кои треба да обезбедат поуспешна работа на училиштето, оваа учебна година ќе се 
актуелизираат следниве: 

 Поттикнување чувство на заедништво, преку сите форми на тимска работа; 

 Активно вклучување на сите наставници во креирањето на работата на училиштето; 

 Креирање позитивна училишна клима и комуникација; 

 Одговорно донесување одлуки од важност за работата на наставниците и училиштето; 

 Принципиелност и доследност во работата; 

 Поголема транспарентност и демократичност во работењето; 

 Афирмација на основните човечки права и вредности; 

 Унапредување навики за редовно извршување на обврските ; 

 Планирање на дневната и неделната работа; 

 Развивање свест за одржување на ентериерот; 

 Унапредување на здравствено-хигиенските навики; 

 Организирање акции за уредување на училишната зграда и двор; 

 3. ПРИОРИТЕТИ
 НА 
УЧИЛИШТЕТО 

Од досегашните резултати во неколкугодишната работа на училиштето, факт е дека постојат реални 
услови за успешен понатамошен развој на сите сегменти од работата. Со единствена цел да се 
продолжи традицијата на успешно работење, како и да се следат новите модели на образование и 
настава, во оваа учебна година ќе биде предвидена реализацијата на неколку приоритетни задачи и тоа: 

 Намалување на изостанувањето од настава; 

 Подигнување на соработката и комуникацијата на повисоко ниво помеѓу вработените во 

училиштето  

 Поголема вклученост на родителите во училишниот живот; 

 Изедначување на критериумите за оценување во рамки на стручните активи; 
 Зголемување на интегрираниот пристап во реализирање на наставни содржини; 

 3.1. Транспарентно  
работење и поголема 
информираност 

Еден од клучните приоритети во работата на училиштето е поголема информираност на сите структури 
во и надвор од училиштето. Во таа смисла, одлуките на Директорот и стручните служби, редовно ќе се 
огласуваат на огласната табла во училишната (наставничка) канцеларија. Директорот на училиштето, 
своите препораки и одлуки од јавен карактер ќе ги соопштува на редовните Наставнички совети. 



 

 

 

 

 
 

 3.2. Подобрување на 
редовноста во 
наставата 

Во оваа учебна година ќе се продолжи да се работи на добрите практики на полето на подобрување на 
редовноста во наставата преку превентивни методи и развивање нови начини и облици на справување 
со овој проблем, а ќе се воведуваат и нови методи со цел да се креира најпогоден модел за работа со 
учениците и родителите за надминување на состојбата со изостанување од настава. 

 

 3.3 ИКТ во наставниот 
процес 

Во учебната 2018/19 година ќе се продолжи со имплементирање на ИКТ во наставниот процес со цел да 
се збогатат знаењата на учениците и да се поттикнуваат нивните креативни потенцијали како една од 
базичните цели во воспитно-образовниот процес. Опремени се 1 училница со   ЛЦД проектори, 4 ЛЕД 
телевизори и две училници со Смарт табла, со што ќе се унапреди воситно-образовниот процес. 
Планирана е набавка и на друга компјутерска  и техничка опрема. 

  

3.4 Водење на 
педагошка 
документација 

Оваа учебна година ќе се работи на подобрување на водењето на педагошката документација во тврда и 
електронска форма. Со цел поажурно водење на педагошката документација (дневник за работа, е- 
дневник, главни книги), комисијата која ќе ја следи работата на наставниците, за секоја година 
поединечно, ќе продолжи со својата работа. 

 3.5. Форми на ученичко 
здружување 

Во  училиштето  постои  долгогодишна  пракса  на  ученичко  здружување,  преку  кое  учениците  имаат 
можност да се претстават себе и училиштето низ различни форми. Посебна форма на ученичко 
здружување е Ученичката заедница во кој членуваат претставници од сите години паралелки од 
училиштето. Оваа година е предвидено нејзино ,,освежување,, при пристапот на организирање и 
реализирање на активностите. Ќе се организраат редовни состаноци во врска со актуелни прашања и 
проблеми. Со УЗ ќе раководат исклучиво учениците во соработка со одговони професори. 

 3.6 Зголемување на 
безбедноста во 
училиштето и грижа за 
здравјето на учениците 

Оваа учебна година ќе се продолжи со реализација на повеќе активности на полето на превенција и 
справување со насилство и промоција на подготвената политика и протоколот за справување со 
насислтво, како и учество во проектот „Безбедни училишта“. Со изготовка на програма за справување со 
насилство, која се планира да биде реализирана во текот на учебната 2018/19 година ќе продолжи 
успешната соработка со претставниците од МВР Делчево. 
За хигиената во училиштето се задолжени техничкиот персонал составен од 5 хигиеничари.  
Лекарски прегледи на учениците како и досега согласно Законот за средно образование ќе се вршат на 
учениците од прва и од четврта година, во соработка со Здравствениот дом ,,,Гоце Делчев,,во Делчево. 
За време на редовниот систематски преглед за учениците од четврта година обврска е да се изврши и 
вакцинирање според календарот за редовни вакцини. 
Одделни содржини за едукација за здрава исхрана се опфатени и ќе се реализираат со програмите на 
некои наставни предмети како што се биологија, физичко воспитание, психологија, како и на класните 
часови од подрачјето Животни вештини со организирани работилници 
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  . Ќе се организираат предавања на повеќе теми од областа на здравствената заштита, за здрав начин на 

живеење на учениците, заштита на здравјето, изградување на свест за заштита од опасност што 

произлегува од ширење и употреба на дрога, никотинизам, алхохолизам, сида и други болести.Тоа се 

планира да се направи преку предавања од стручни лица и работилници. 

Посебно внимание ќе се посвети на естетскиот изглед и на хигиенските услови во внатрешните 

простории на училиштето. 

 3.7. Интегриран 
пристап во наставата 

Во учебната 2018/2019 година интензивно ќе се работи на организирање и реализирање на бројот на 
часови реализирани помеѓу различни предмети, односно интегриран пристап во воспитно-образовниот 
процес. Позитивните искуства ќе продолжат да се реализираат и во иднина. 

 3.8. Креирање на 
колаборативна 
платформа 

Во учебната 2018/2019 година посебен акцент ќе се стави на креирање и заживување на колаборативна 
платформа за размена на информации и материјали кои им се потребни на наставниците за успешно 
реализирање на воспитно-образовниот процес. Исто така ќе се продолжи со работа преку користење на 
постојните социјални мрежи и on-line дискусиони групи за комуникација со наставниците, учениците и 
родителите. 

 4. ПРОЕКТИ КОИ 
ЌЕ СЕ 
РЕАЛИЗИРААТ 
ВО УЧЕБНАТА 
2018/19 

Училиштето ќе продолжи да ја развива меѓународната соработка на државно, институционално и 
проектно ниво преку соработка со училишта и универзитети. Преку активностите на проекти се негуваат и 
развиваат индивидуалните карактеристики на личноста, преку процесите на запознавање, разбирање и 
почитување на туѓите култури, на национално и интернационално рамниште со цел креирање млади 
личности со сопствени ставови, интереси и мотиви. 
Во постапка е реализација на тендер за изработка на целосна енергетски ефикасна фасада на старата 
зграда од училиштето. Направен е идеен проект за реконструкција на бината во малата спортска сала. А 
исто така ќе се реализира и проектот за изградба на фонтана во училишниот двор. 

 5. СОРАБОТКА 
СО РОДИТЕЛИ 
 

Соработката со  родителите како една многу важна алка  во образовно-воспитниот процес ќе се извршува 
според предвидените законските прописи со тенденција на зголемување на соработката. 

 5.1 Родителски средби Класните раководители изготвуваат планирања за текот и реализацијата на родителские средби. 
- прва родителска средба во третата недела од септември; 
- втора родителска средба во втора недела од ноември ; 
- трета родителска средба во јануари; 
- четврта родителска средба во првата недела од април; 
- петта родителска средба, по завршување на учебната година; 
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  По потреба ќе бидат реализирани и вонредни средби со родителите за оние паралелки кои покажуваат 
послаби резултати или се сретнуваат со одредени проблеми. Отворениот ден во училиштето за средба 
на родителите со наставниците ќе се одржува секогаш на денот на родителските средби, што значи дека 
на тој ден сите наставници задолжително ќе бидат присутни во училиштето. 

 5.2 Советување на 
родители и ученици 

Согласно Законот за средно образование педагошко-психолошката служба ќе организира континуирани 
советувања на родители и ученици, со изготвени месечни планови и презентации на зададени теми. 

 5.3.План за 
реализација на 
културната и јавната 
дејност на училиштето 

Свечен прием на учениците од I година. 
- Одбележување на 8 Септември – Денот на прогласувањето на сувереноста на Република Македонија 
- Одбележување на 11 Октомври – Денот на востанието на македонскиот народ 
- Одбележување на 23 Октомври – Денот на Македонската револуционерна борба 
- Организиран дочек на Нова година 
- Одбележување на 8 Март – Денот на жената 
- Одбележување на Патрониот празник на училиштето–15.04.2019 г.( односно 16 април-понеделник) 
- Одбележување на Денот на екологијата -21 март 
- Одбележување на Први мај – Денот на трудот 
- Одбележување на 24 мај – Денот на сесловенските просветители Кирил и Методиј 
- Организирана прослава на матурската вечер 
- Свечено делење на дипломи и награди за учениците од завршните години 
- Организирано доделување на свидетелствата на учениците како и награди -книги за учениците со 
одличен успех и примерно поведение, благодарници и пофалници за учениците без неоправдани 
изостаноци и учениците кои го претставувале училиштето на регионални и државни натпревари. 

 6. РАКОВОДНИ, УПРАВНИ И СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТЕЛА 
6.1 Директор Директорот е раководен орган на училиштето и е одговорен за законитоста во работата на училиштето, 

се грижи за статусот и положбата на вработените, ја организира и ја раководи воспитно-образовната 
работа, самостојно донесува одлуки, го застапува училиштето пред надворешни лица. 

 
- Предлага годишна програма за работата до УО и презема мерки за нејзино спроведување 
- Ги извршува одлуките на УО 
- Непосредно раководи со училиштето 
- Ја организира воспитно образовната работа 
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 - Врши распределба на класни раководства и часови 
- Изготвува предлог план за јавни набавки и финансиски план и истите ги доставува до УО на 
усвојување 
- Врши избор на наставници и стручни соработници и др.административно-технички кадар 
- Одлучува за распоредување на наставници, стручни соработници и др.административно-тех.кадар 
- Поднесува извештај за успехот и постигнатите резултати во восп.-образов.работа до БРО 
- Одлучува за престанок на работниот однос на наставниците, стрчните соработници и друг 
административно-тех.кадар 
- Склучува договори, потпишува сведителства, решенија, налози и др.акти согласно законот 
- Одобрува отсуства на вработени и ученици 
- Одредува замена на ненадејно отсутни работници 
- Претседава и раководи со седниците на НС, и активно учествува во работата на други стручни органи 
во училиштето 
- Назначува лице со посебни овластувања 
- Избира комисии од негова надлежност 
- Издава соопштенија и наредби 
- Самостојно донесува одлуки од делокругот на неговата надлежност утврдена со закон, други прописи 
и општи акти на училиштето 
- Го претставува и застапува училиштето пред трети лица 
- Се грижи за законитоста во работата и за примена на законите, други прописи, статут и други акти на 
училиштето 
- Поднесува извештај за материјалното работење на училиштето во текот на учебната година до УО и 
општината 
- Учествува во подготвување на материјалите на УО и др.органи во училиштето 
- Врши инструктивно педагошки надзор во училиштето 
- Се грижи за редот идисциплината во училиштето 
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6.2.Училишен одбор Училишниот одбор е орган на управување во училиштето. 
Тој брои дванаесет членови и тоа: 4 претставници од наставници, 3 од претставници од родителите на 
учениците, 3 претставници од основачот и по еден претставник од Министерството и од деловната 
единица (Стопанска комора). Училишниот одбор го донесува: 
- Статутот 
- Годишната програма за работа и го усвојува Извештајот за работа 
- Предлага годишен финансиски план до Министерството, предлага завршна сметка 
- Донесува годишен план за јавни набавки, 
- Одлучува за приговори и жалби на вработени,ученици и родители 
- Разгледува и други пашања утврдени со Статутот на училиштето 

6.3.Совет на родители Во училиштето постои Совет на родители кои го сочинуваат претставници на родителите кои не се 
вработени во училиштето. Советот на родителите ја следи и дава мислење за остварување на 
воспитно-образовната работа. Работата, бројот на членовите, начинот на избор и организацијта на 
советот на родители се утврдени со Статут на училиштето. 
Претседател на Совет на родители: 
(ќе биде избран во месец септември) 
Заменик: (ќе биде избран во месец септември) 

7 . СТРУЧНИ 
ОРГАНИ И ТЕЛА 

Стручни органи и тела во училиштето се: 
- Наставнички совет 
- Совет на годината 
- Совет на паралелката 
- Стручни активи 

7.1.Наставнички совет Наставничкиот совет го сочинуваат наставниците и стручните соработници во училиштето. 
Наставничкиот совет дава мислење по предлог на Годишната програма за работа и го следи нејзиното 
извршување, го разгледува и утврдува успехот на учениците и работата на другите стручни органи и 
тела, изрекува педагошки мерки на учениците, формира стручни активи, комисии, испитни одбори, 
запишување на ученици во прва година, разгледува молби и приговори од ученици и родители; 

7.2. Совет на година Го сочинуваат наставници кои изведуваат настава во годината и стручните соработници. Советот на 
годината ја организира наставата и се грижи за нејзиното усовршување. Го разгледува успехот на ниво 
на година, соработува со Советот на родителите за решавање на прашања за успехот и поведението на 
учениците. 


