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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. 



 

 

 

 

 
 

7.3. Совет на 
паралелката 

Го сочинуваат наставници кои изведуваат настава во паралелката и стручните соработници. Тие 
непосредно ја организираат и спроведуваат воспитно-образовната работа и се грижат за нејзиното 
усовршување. 

 

7.4.Стручни активи Ги утврдуваат основите за Годишен план за работа и ја усогласуваат работата на наставниците од исти 
или сродни предмети. 

7.5. Раководител на 
паралелка 

Се избира од редот на наставниците кои изведуваат настава. Тој ја следи работата и дисциплината во 
паралелката и се грижи за редовното изведување на наставата, за редовноста на учениците и за 
постигнување на повисок успех. 

7.6. Стручни 
соработници 

Секој од свој аспект се ангажира во подобрување на условите и резултатите од воспитно-образовната 
работа во учииштето и работи по своја програма. 

7.7 Менаџерски тим Менаџерскиот тим на училиштето е стручен орган кој го сочинуваат Директорот, помошник директорот, 
педагогот, психологот, социологот и раководителите на стручните активи. 
Има за задача: 

- Да ја проучува можноста за рационализирање на организацијата и изведувањето на наставата и 
воннаставните активности во училиштето; 
- Да ја проучува можноста и динамиката на воведување на нови облици, методи и средства во 
наставниот процес; 
- Ја остварува методологијата и инструментите за вреднување на работата на наставниците и 
училиштето; 
- Ја утврдува методологијата за програмирање на работата на училиштето и планирањето на работата 
на наставниците. 

8.  СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО 
8.1.Соработка на 
училиштето со 
семејството 

Воспитно образовниот процес на адолесцентот е незамислив без перманентна, блиска, отворена и 
целосна соработка со родителите односно семејството на ученикот. Семејството е тоа кое го доверило 
својот член да биде дел од нашето училиште и секако, треба да има неприкосновено право на 
комуникација, соработка, информирање за се она што се случува во училиштето. 
Оваа соработка, во широка смисла на зборот се овозможува преку најразлични форми и облици, 
почнувајќи од родителски средби, прием на родителите во определено време, вклучување на 
родителите во управувањето со училиштето, вклучување на родителите во остварување на целите на 
училиштето, заеднички забави, одбележување приредби, презентации и културни спортски или научни 
манифестации. Соработката ќе се остварува и преку индивидуални и групни  советувања  на  
родители,согласно  со  одредбите  од  Законот  за  советување  на   родители  и ученици. 

28  
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8.2. Соработка на 
училиштето со 
институции и 
организации 

Оваа година ќе ја продолжиме соработката со институциите кои се тесно поврзани со нашето работење: 
- Министерство за образование и наука на Р.Македонија 
- Биро за развој на образованието 
- Државен просветен инспекторат 
- Државен испитен центар 
- Општина Делчево 
- Совет на општина Делчево 
- Агенција за млади и спорт 
- Министерство за труд и социјална политика 
- УСАИД 
- Двете основни училишта во општината заедно со нивните подрачни училишта, како и други 

Средни училишта во Македонија. 
- Факултетите во РМ. 
- Археолошки музеј на општина Делчево, Музеј на Македонија, Археолошки музеј, Музеј на 

современа уметност, Музеј на Македонската борба, Музеј на Холокауст и други. 
- Невладини организации 
- Црвен крст на Македонија 
- Национална агенција за образовни програми и мобилност и др. 

 
8.3. Меѓународна 
соработка 

Целта на соработката пред се е размена на искуства од воспитно-образовната работа, размена на 
посети на ученици и наставници, интернет комуникација и соработка, помош во организирање на 
предавања и семинари од вработените од училиштата во овие држави, организација и реализација на 
заеднички спортски настани, игри и натпревари, се со цел унапредување на соработката, размена на 
културата на живеење, традицијата и сл. 
Училиштето има воспоставено соработка со 7 СОУ Кузман Шапкарев од Благоевград, Р.Бугарија. 
Се планира меѓународната соработка да се прошири со други училишта од други земји во регионот. 
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9. КУЌЕН РЕД НА 
УЧИЛИШТЕТО 

Во училиштето постои Куќен ред и Кодекси за однесување на ученици, наставници и родители. 
Воведните часови на почеток на учебната година ќе се посветат на усвојување на овие правила и нивна 
имплементација во секојдневното училишно живеење и работење. 
Ќе се работи на имплементација на содржините од: 
- Кодекс за однесување на ученици; 
- Кодекс за однесување на наставници; 
- Кодекс за однесување на родители; 
- Кодекс за однесување во училница со компјутери, библиотека, спортска сала, училишен двор; 
- Правилник за изрекување на педагошки мерки ; 
- Правилник за избор на најдобар ученик; 
- Правилник за активности на класниот ракоовдител; 
- Правилник за избор на најдобар наставник. 

 

 

10.  ПРИЛОЗИ 
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Прилог бр. 4: Програма за работа на училишниот психолог 
Прилог бр. 5: Програма за работа на училишниот социолог 
Прилог бр. 6, Програма за библиотекар 
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Прилог бр. 15 Програма ,,Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ 
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Прилог бр: 1  Календар за организација на учебната 2018/2019 година  

 

 Член 1: Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во јавните средни училишта согласно програмските 

целини во наставната година: полугодие, други формина воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2018/2019 

година. 

 Член 2: Учебната година во јавните средни училишта започнува на 1 септември 2018 година, азавршува на 31 август 2019 

година.Наставната година започнува на 3 септември 2018 година и завршува на 10 јуни 2019 година, освен за учениците од 

завршната година од гимназиско образование, стручно образование со четиригодишно и тригодишно траење на образованието, 

уметничко образование и средно стручно образование за ученици со посебни образовни потреби закои редовната настава завршува 

на 17 мај 2019 година. 

 Член 3 . Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие. Првото полугодие започнува на 3 септември 2018 

година и завршува на 31 декември 2018 година. Второто полугодие започнува на 21 јануари 2019 година и завршува на 10 јуни 

2019 година. 

 Член 4 . Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор. Зимскиот одмор започнува на 1 јануари 2019 

година и завршува на 20 јануари 2019 година. Летниот одмор започнува на 11 јуни 2019 година и завршува на 31 август 2019 

година. 

 Член 5 . За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна матура, училишна матура или 

завршен испит во јунскиот испитен рок, јавните средни училишта во времето од 20 мај до 28 мај 2019 година организираат 

подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на 

годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и завршни испити. За учениците од завршните години на 

средното образование кои ќе полагаат државна матура, училишна матура или завршен испит во августовскиот испитен рок, јавните 
средни училишта во времето од 17 јуни до 28 јуни 2019 година организираат Службен весник на РМ, бр. 133 од 19.7.2018 година 2 од 5 

подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на 

годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и завршни испити. Јавните средни училишта во времето 

од 12 jуни до 20 јуни 2019 година и од 12 август до 16 август 2019 година организираат подготвителна настава, консултации и 

други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити и испити за 

побрзо напредување.  
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 Член 6 .Екстерните испити од државната матура во гимназиското образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве 

термини: 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 1 јуни 2019година со почеток во 10 часот; 

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 8 јуни 2019 година со почеток 

во 10 часот; 

- хемија, физика, биологија, историја и филозофија на 11 јуни 2019 година со почеток во 10 часот; 

- математика на 13 јуни 2019 година со почеток во 10 часот. 

 За учениците од став 1 на овој член кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната матура во гимназиското 

образование или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура во гимназиското образование во 
јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини: 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 12 август2019 година со почеток во 10 часот; 

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 13 август 2019 година со 

почеток во 10 часот; 

- хемија, физика, биологија, историја и филозофија на 14 август 2019 година со почеток во 10 часот; 

- математика на 15 август 2019 година со почеток во 10 часот. 

Екстерните испити од државната матура во четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве 

термини:  
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 1 јуни 2019 година со почеток во 10 часот; 

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 8 јуни 2019 година со почеток 

во 10 часот; 

- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 11 јуни 2019 година со почеток во 10 часот; 

- математика на 13 јуни 2019 година со почеток во 10 часот. 

 За учениците од став 5 на овој член кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната матура во 

четиригодишното стручно образование или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура во 
четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини: 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 12 август 2019 година со почеток во 10 часот; 

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 13 август 2019 година со 

почеток во 10 часот; 

- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 14 август 2019 година со почеток во 10 часот; 

- математика на 15 август 2019 година со почеток во 10 часот. 
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 Интерните испити од изборниот дел на државната матура се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на 

предлог на соодветните училишни предметни комисии и тоа: 

- во јунскиот испитен рок во периодот од 17 јуни до 28 јуни 2019 година и 

- во августовскиот испитен рок во периодот од 19 август до 23 август 2019 година. 

 Презентацијата и одбраната на проектната задача за учениците од гимназиско и средно стручно образование се реализира во периодот од 

13 март до 24 април 2018 година и од 19 август до 23 август 2019 година. 

 Член 7:  Училишната матура во гимназиското образование, училишната матура во уметничкото образование и завршниот испит во 

четиригодишното стручно образование се спроведуваат во два испитни рока и тоа: јуни и август. 

 Во јунскиот испитен рок: 

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) на 12 јуни 2019 

година со почеток во 9 часот. 

 Во августовскиот испитен рок: 

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) на 16 август 

2019 година со почеток во 9 часот. 

 Испитот од изборниот дел на училишната матура во гимназиското и во уметничкото образование, испитот од изборниот дел на завршниот 

испит во четиригодишното стручно образование и проектната задача се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска 

комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисии и тоа: 

- во јунскиот испитен рок во времето од 17 јуни до 28 јуни 2019 година и 

- во августовскиот испитен рок во времето од 19 август до 23 август 2019 година. 

 Презентацијата и одбраната на проектната задача за учениците од гимназиско и средно стручно образование се реализира во периодот од 

13 март до 24 април 2019 година и од 19 август до 23 август 2019 година. 

 Член 9:  Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела. 

 Член 10: Во текот на наставната година во јавните средни училишта во завршната година на образованието се остваруваат најмалку 166 

наставни денови, а за сите останати години на образование се остваруваат најмалку 180 наставни денови. 

 Член 11:  На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации. 
 

 Член 12 :  Работните деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии, Денот на еколошката акција на младите во Република 

Македонија, денот на училиштето и традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик 

различен од македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми. 
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 Член 13 : Феријалната практика се остварува во зависност од специфичноста на образовниот профил и се изведува за време на 

летниот одмор на учениците. 

 Член 14 : Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација на учебната 2017/2018 

година во јавните средни училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/17). 

 Член 15 : Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2018 година. 

 

 

Прилог бр: 2 Годишна програма за работа на Директорот 

 

Програмата за работата на Директорот на училиштето е составен дел на Програмата за работа на Средното општинско 

училиште Методи Митевски Брицо Делчево која е изготвена врз основа на член 92, од Законот за средното образование (Службен весник 

на РМ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007 , 81/2008 и 

92/2008) и член 122, од Статутот на СОУ Методи Митевски Брицо од Делчево, 

Директорот како раководен орган, одговорен за законитоста во работењето во училиштето, функцијата ја извршува во интеракција со 

учениците, наставниот и стручен кадар, административен и технички персонал, односи со родители. Според определбите на МОН за 

унапредување на квалитетот на работата на училиштата постојано се применуваат новите реформи со цел да се модернизира образовниот 

систем 

Директорот како носител на педагошкото раководење во училиштето, своите задачи оваа година ќе ги остварува преку: 

- проучување, анализирање, следење и унапредување на воспитно-образовниот процес 
- насочување на наставниците кон перманентно усовршување и подобрување на квалитетот на наставата 
- надзор и оценување на квалитетот на работата 

 
Содржините на педагошкото раководење се црпи од повеќе подрачја и тоа : 

- Концепциско – програмско 
- Организација и следење на наставата 



Годишна програма за работа на училиштето 2018/19 г. 

35 

 

 

 

- Аналитичко – студискo 
- Соработка во училиштето и надвор од него 
- Работа со ученички организации 

- Аналитичко истражувачко 

 
Административно организаторска работа на директорот 

 
- Распределба на задачите на поедини носители 
- Распределбата на наставните предмети и задолженија во рамките на слободните училишни активности, структурните подрачја, 

наставните подрачја, работните тимови и комисии 
- Распределба на техничките и други подготовки околу почетокот на учебната година 
- Грижа за спроведување на куќниот ред во училиштето и кодексот на учениците и наставниците во училиштето 
- Свикување на седници на Наставнички совет и раководење со Наставничкот совет 
- Поднесување на извештај за материјалното работење на училиштето 
- Управа и донесување на мерки за иновации во целокупната работа на училиштето 

 

Педагошко-инструктивното подрачје содржи работни задачи кои можат да се распределат во следниве делови: 
 

- Концепциско-програмски 
- Организирање и следње на наставата со примена на ИКТ 
- Следење на организацијата и релизацијата на воспитно-образовната и педагошка работа 
- Работа со наставници почетници 
- Работа со стручните органи и тела 
- Аналитичко студиска работа 
- Соработка со ученици и нивните организации 
- Обезбедување на транспарентност и информираност за работатана училиштето 
- Поттикнување и подршка на програми за грижа и нзаштита на ученици ( програма за Професинална ориентација, програма за 

Унапредување на здравје, програма за работа со надарени и талентирани ученици, програми за работа со ученици со 
потешкотии во развојот и др. ) 

- Создавање на услови за пријатна и безбедна училишна клима 
- Промовирање на постигањата на учениците и наставниците 
- Спроведување на Развојниот план на училиштето 
- Соработка со родителите, невладинии организации, медими, локална средина, институции и др. 
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Развојнo иновативни активности во учебната 2018/19година: 
 

За учебната 2018-2019 година се предвидени повеќе проект и активности : 
 

1.Продолжување на проектот за Социјално зближување преку изградба на центри за активности според интереси – ИПА – Програма за 
прекугранична соработка Македонија – Бугарија ,  
Заедно  со  партнер  училиштето  и добрите практики ќе се аплицира и по други оски од програмата на ИПА проектите во делот на 
енергетската ефикасност и еколошката едукација. 
Планирано е збратимување  со средно училиште од Љубљана- Р. Словенија. 
2.Вклучување и подршка во проектите на националната агенција , Еразмус + и соработка за воспитно-образовните проекти и 

мобилност во учењето. 
Планирано е   аплицирање во проектите преку националната агенција со што ќе се создадат услови за образовно и професионално 
надоградување на тимови наставници и ученици . 
3. Продолжување на проектот за кариререн развој. И во оваа учебна година продолжува подршката што кариерните советници им ја 
даваат на учениците во поглед на нивното професионално надоградување и ориентација . Проект кој има позитивни и успешни практики и 
искуства кои можат да се искористат како можности во училиштето. 
2 Активирање на реалната компанија. 
Во училиштето постои реална компанија за текстилно – кожарскара струка која не работи. Со помош на наставниците , бизнис заедницата и 
подршката од локалната заедница истата може да се стави во функција за потрбите на учиштето и промоција на текстилно – кожарската 
струка. Планирано е активирање на реалната компанија со можност за произвотство на ХТЗ облека  и знамиња во соработка со наши 
регионални компании со меѓусебна компензација на средства. 
5.Следење и аплицирање на нови проекти во текот на целата учебната година кои можат да го подигнат квалитетот на наставата во 
училиштето. 
Сите овие проекти- активности имаат за цел : 

- Унапредување на наставата 
- Подобрување на успехот на учениците 
- Подобрување на постигнатите резултати на училишни и државни натпревари 
- унапредување на климата на меѓусебни добри човечки односи врз база на почитување и толеранција 
- Иницирање на е-учење 
- Спроведување на аналитичко истражувачки анкети 
- Воспоставување на соработка со други училишта од Македонија 
- Адаптивно реконструкциски потреби на училиштето 
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Оперативен План 

 Видови на активности Време на реализација  

 Организирање и спроведување на уписот на ученици во I година Јуни- Август 

 Организирање и спроведување на уписот на ученици во II,III I IV година Јуни- Август 

 Оспособување на училишните простории за изведување на настава Август 

 Формирање на паралелки Август 

 Обезбедување на наставен кадар за организирање на наставта во новата учебна година Август - Септември 

 Распределба на наставни предмети, класни раководства и задолженија по вработени Август - Септември 

 Организирање и спроведување на државна матурата, училишна матура и завршен испит Април- Август 

 Организирање и контролирање на изработката на распоред на часови Август- Септември 

 Изработување програма за набавка на нагледни средства според потребите на стручните активи Септември 

 Изготвување на распоред за дежурства на наставници Септември 

 Назначување ментори за наставници приправници Септември -Октомври 

 Насоки за формирање на ученичките заедници и другите школски организации Септември-Октомври 

 Работа со стручните активи за педагошката евиденција Преку целата година 

 Организирање и спроведување на Наставнички совети, Класни совети, Преку целата година 

 Формирање на тимови за изработка на Извештајот од Годишната работа на училиштето и Предлог Годишна 
програма за работа на училиштето 

Мај 

 Организирање на Родителски средби и Отворен ден училиштето Преку целата година 

 Работа со ЕКО одборот Преку целата година 

 Активности за зголемување на енергетската ефикасност Септември-Октомври 

 Следење и реализација на наставните програми Преку целата година 
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 Увид во изготвените планирања на наставниците Преку целата година  

 Организирање на активности за Патрониот празник Јануари-Април 

 Подготовка и организирање на состаноци со Советот на родители Преку целата година 

 Посета на наставни часови Преку целата година 

 Анализирање на редовноста на учениците и предлагање на мерки за подобрување По секој месец 

 Следење на реализацијата на Годишната програма Преку целата година 

 Изработка на Финансов план Јануари 

 Консултативни средби со Средношколска унија и МАССУМ за унапредување на училиштето, градење на нов 
имиџ на училиштето, 

Преку целата година 

 Увид и организирање на програмите за грижа за учениците Преку целата година 

 Активности за организирање на дополнителна и додатна настава Преку целата година 

 Контролирање на активностите околу спроведување на матурската вечер Април-Мај 

 Организирање и реализација на поправни испити Јуни-Август 

 Организација околу спроведување на Годишниот извештај Август 

 Соработка со УО Преку целата година 

 Формирање на УМК Септември 

 Организирање на екскурзии 

завршни , еднодневни 

Преку целата година 

 Следење на активностие за реализација на развојниот план Преку целата година 

 Формирање тимови за тековни работи според потребите на училиштето Преку целата година 

 Следење на работата на тимовите за тековни работи Преку целата година 

 Следење на реализацијата на програмата за дополнителна и додатна настава Преку целата година 

 Следење на реализацијата на програмата за продолжителна настава Јуни-Август 
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 Увид во педагошката евиденција Секој месец  

 Следење на комисијата за преглед на педагошката евиденција Преку целата година 

 

Покрај горенаведените активности директорот ја следи и координира целокупната работа во училиштето и ќе одговара на секоја друга 
обврска што ќе произлезе во текот на учебната година. 

 

Aвгуст 2018 година Директор 
 

Прачкоски Љупчо 
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Прилог бр: 3  
Програма за работа на училишниот педагог 

Годишната програма на педагогот е изготвена врз основа на : 

- Законот за средно образование ; 

- Статутот на училиштето; 

- Годишниот извештај за работа на училиштето за учебната 2017/2018 год; 

- Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2018/2019 год; 

Општите работни задачи на педагогот во средното училиште се: 

- Да се придонесе за ефикасно организирање на целокупната воспитно – образовна работа во училиштето. 
 
Добрите педагози те учат како да мислиш, а не што да мислиш!. 

 
Педагогот на училиштето придонесува за постигнување на целите и задачите утврдени со Наставните планови и програми за 

работа, Годишната програма за работа на училиштето како и Законот за средно образование се со цел успешно реализирање и 

унапредување на сите форми на работа во воспитно-образовниот процес во училиштето. 

За воспитно-образовната работа на училиштето од исклучителна важност е соработката на педагошката служба со Директорот како 
раководен орган на училиштето, стручна служба, со наставниците, учениците, родителите, библиотекарот како и со другите институции. 
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 Планирање,програмирање и организирање на воспитно-образовната дејност во училиштето 
 
 

       Педагогот во стручната служба ,повеќе или помалку,активно учествува во планирањето,програмирањето и организирањето на сите 

подрачја од воспитно -образовната дејнст,и тоа: 

-учество во организаторските подготовки за успешен почеток на учебната година; 

-учесто во општата организација на работата на училиштето за изнаоѓање флексибилни решенија за организацијата и разновидното 

користење на времето и просторот(формирање на паралелки,обезбедување на услови за тимска работа),како и во унапредувањето и 

опремувањето на училишниот простор; 

-учество во организацијата на сите активности и манифестации што ги организира училиштето; 

-изготвување годишен и оперативен план и програма за сопствената работа; 

-  Кординација  и увид во тематските планирања на наставниците по наставни предмети; 

-учество во изготвување на годишната програма за работата на училиштето  и изработка на нејзини поедини деллови посебно кои се 
однесуваат на: 

*грижа на училиштето за здравјето на учениците; 
*заедница на учениците(на паралелката,односно годината,учениччка заедница) 
- Учество во изработка на проекти; 
-Учество во изработката на плановите и програмите за работа на стручните органи на училиштето ; 
-Учество во изработката на програми за работа со надарени и деца со посебни потреби ; 

- Изработка на Годишна програма за работа на педагогот   
  

 Следење и унапредување на воспитно -образовниот процес 
 

        -Перманентно следење на наставата, односно на целокупниот воспитно-образовен процес воопшто, давање предлози за промени 
воначинот на изведување на наставата и превземање на активности за нејзино унапредување,начинот на оценување и воочување на 
резултатите од спроведените промени; 

        - Следење на примената на новитетите во изведувањето на настават здобиени преку посетените обуки; 
        -   Следење на одражувњето на дополнителна настава; 
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        - Давање стручни предлози за приод кон одредена категорија на ученици; 
        - Утврдување на одредени фактори кои влијаат вра успехот и однесувањето на уччениците; 
        -Следење на учениците кои прават поголем број на неоправдани изостаноци и утврдување на нејзините причини; 

        - Следење и набљудување на учениците во прва година; 

        -Запознавање на наставниците  со одредени карактеристики на учениците од прва година доколку е потребно;  

        - Следење и давање помош при организација и реализација на задолжителната, додатната и дополнителната настава; 

        -Следење и учество во организација и реализација на воннаставните активности ; 

       -Следење и водење на педагошка евиденција и документација во училиштето ;  

       -Следење на прилагодувањето на учениците во I година преку - посета на часови - разговор со ученици - разговор со родители  

       -Систематско следење и анализирање на наставниот процес како и работата на сите ученици ; 

       -Откривање на ученици кои имаат потешкотии во учењето преку - посета на часови - разговор со наставници - разговор со родители - 

увид во дневник за работ на паралелка; 

       -Следeње на успехот и редовноста на учениците ; 

       -Следење и помош при организација и реализација на проекти Директор, Наставници Стручна служба  

      - Следење на интерперсоналните односи ( Училишна клима ) во училиштето меѓу ученик-ученик, ученик-наставник и наставник-наставник, 

на индивидуално и групно ниво ; 

      - Следење на постапките на оценување на учениците  

 

  Следењето и унапредувањето на воспитно образовната дејност во училиштата е мошне комплексно и значајно педагошко подрачје. Целта 
во оваа област е да се подобри успехот на учениците,односот со професорите и намалување на изостаноците во училиштето. 

 

 Советодавно -консултативна работа  со учениците,наставниците и родителите                                                                                              

 

     Советодавната работа се реализира во три категории односно советодавно -консултативна работа  со наставниците,учениците и 

родителите   кои се карактеризираат со посебни обележја односно: 

    -  Идентификување и работа на отстранување на педагошките причини на проблемите во учењето и однесувањето; 

    -  Следење и проучување на интересите и постигнувањата на учениците и нивно усогласување со нивните желби и интереси ;  

    - Давање помош и подршка во вклучување на учениците во учество во различни проекти и активности  (ученичка заедница )  
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    -Учество во организирање на активности и содржини каде учениците на креативен начин го организираат своето слободно време; 

    - Советодавна работа со ученици кои потешко напредуваат или покажуваат асоцијално однесување, нередовност и слаб успех ;  

    - Советодавна работа со наставници и ученици при избор на слободни активности, јавни настапи, конкурси, натпревари и др    

    -Советодавна работа со наставниците приправници ; 

    -Консултативна-советодавна работа со наставниците во разрешувањето на проблемите на релација ученик-ученик и ученик-

наставник-семејство ; 

   - Советодавна работа со наставници во реализирање на проекти; 

   -Учество во работата на стручните тимови и активи, и превземање мерки за унапредување на нивната работа ; 

   - Советодавна работа со родителите чии деца имаат проблеми со учењето, редовноста и дисциплината ; 

   - Промовирање и потикнување на родителите во поедини облици на работа во училиштето ; 

   - Едукација на родителите за развојните карактеристики на децата;  

   - Давање подршка и помош во работата на Советот на родители и Училишниот одбор ;  

    -Подршка за учество на родителите во разни проекти на стручни и невладини организации кои се реализираат во училиштето или 

се занимаваат со проблемите на нивните деца;  

 

Соработка со наставниците 
 

Педагошката служба активно учествува во целокупниот процес на организирањето и реализирање на наставните и воннаставните 
активности во училиштето. 
Соработка помеѓу педагошката служба и наставниците се остварува во текот на целата учебна година преку: давање на инструкции на 
наставниците при изготвувањето на годишните, тематските и дневни подготовки како и избор на соодветни форми и методи на работа 
кои ќе продонесат за успешна реализација на часот. 

Следењето на реализацијата на наставниот процес се остварува преку посети на часови, индивидуални или групни средби со 
наставниците, пружање помош на наставниците (приправници) за полесно совладување на проблемите со кои се соочуваат и други 
форми на работа. Резултатите до кои доаѓа педагошката служба понатаму ги користи за унапредување на воспитно-образовниот процес, 
како и за согледувања за понатамошниот развој на училиштето. Педагогот е често пати и иницијатор за иновациите или соработник на 
наставниците во примената на новини во наставниот процес. 

  

Соработката на педагошата служба со наставниците овозможува подобра реализација на наставниот процес, а се овозможуваат и 
подобри услови и поволна клима за работа и учење. Со стварањето на поволната клима за учење на учениците им се дава можност за 
нивен развој, напредок како и полесно надминување на проблематичните ситуации и искуства од неуспех, одбивноста кон училиштето, 
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чувство на лична несигурност како и несоодветни облици на однесување. 
 

Соработка со учениците 
 

Педагозите во училиштето остваруваат советодавна средба со ученици, со група на ученици или клас како колектив. 
Средбите можат да бидат индивидуални или средба со група на ученици кои имаат исти или слични проблеми или причини за  

работа со педагогот и можат да се остварат на барање на ученикот, наставникот, класниот раководител, родителот, директорот или други 
релевантни институции. 

Средбите можат да бидат и на барање на педагогот доколку тој процени дека има потреба за тоа. 
Педагогот им помага на учениците да го препознаат својот проблем, реално да ги проценат своите можности и со заедничка 

анализа да се дојде до надминување и решавање на проблемот. 
Педагогот во текот на целата година го прати напредокот на учениците и предлага мерки за нивно понатамошно правилно 
насочување.Педагогот им помага и на учениците од прва година при нивната адаптација во новата средина како и на сите други ученици 
кои имаат проблеми во училиштето и кои покажуваат разни форми на девијантно однесување кои не се во склоп со Кодексот  на 
однесување во училиштето. 

Педагогот осебно води грижа за учениците кои потекнуваат од дисфункционални семејства ( без родители, деца на разведени 
родители, семејства каде има облици на семејно насилство и др.) Затоа педагошката служба на почетокот на учебната година од 
класните раководители собира податоци за учениците кои се запишуваат во прва година се со цел подобро запознавање и пратење на 
учениците како и соработка со родителите. Педагогот работи и на професионална ориентација на учениците со цел правилен избор при 
запишување во високообразовните институции. 

 

Соработка со родителите 
 

Соработката со родителите се остварува преку советодавна работа која може да се реализира преку индивидуални или групни 
средби.При индивидуалните средби родителите се информираат за развојот на ученикот и напредокот на ученикот или давање на 
инструкции за надминување на девијантно однесување кое не е во склоп со Кодексот на однесува на учениците во училиштето. 

Педагогот ги повикува родителите на разговор чии деца исполнуваат некој од следните критериуми: 
 

 Ученикот во текот на наставната година има негативна оцена по три или повеќе предмети;

 Ученикот има направено повеќе од 10 неоправдани изостаноци или 100 оправдани изостаноци  

 Ученикот е недисциплиниран; 

 Ученикот го навреди наставникот; 

 Ученикот учествува во тепачки или други форми на насилство; 
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 Ученикот покажува асоцијално однесување; 

 Ученикот се однесува неморално или неетички и 

 Во краток период на ученикот значително му опаѓа успехот. 

 
Ако родителот не може да се јави на поканата должен е за отсуството да го извести класниот раководител пред одржувањето на 

средбата.За одржаното советување на родителите, педагогот води записник со листа на присуство и содржина на разговор. 
Соработката со педагогот може да се оствари директно или преку класниот раководител. 

 
  

 Аналитичко-истражувачка работа 

 

Во ова проблемско подрачје педагогот во стручната служба обработува прашања кои бараат аналитичко студиски пристап,односно 

испитувања и проучувања на посложени феномени од воспитно -образовната работа како : 

-организирање и реализирање(како носител или соучесник) на истражувања на одделни проблеми во училиштето како:утврдување на 

одредени потреби на учениците и нивното воспитно влијание; 

-откривање на причини за неуспехот на учениците; 

-испитување на факторите за асоцијалното однесување на учениците; 

-испитување на тешкотиите во прилагодувањето на учениците во паралелката; 

-испитување на причините кои ги зголемуваат девијантните агресивните однесувања на младите; 

-работи на усовршување на формата и содржината на кодексот на однесување во училиштето; 

    -Анализа на општите услови за реализација на воспитно-образовната работа во училиштето ;  
    -Изработка на анализа за успехот и дисциплината на учениците на класификациони периоди ( тромесечие, полугодие и крај на година , а за 
изостаноците и месечно) ; 
    -Анализа на часовите на редовната настава и другите облици на воспитно- образовната работа на кои присуствувал педагог и согледување 
на нивната дидактичко-методска заснованост;  

    -Истражување и анализа на оптеретеноста на учениците  по поедини наставни предмети; 
    -Анализа на потребите за стручно усовршување на наставниот кадар ; 
    -Соработка  со други институции ; 
 
 
 



Годишна програма за работа на училиштето 2018/19 г. 

46 

 

 

 Соработка со стручни институции, локална заедница и стручно усовршување   
 
     -Учество во работата на стручни друштва ,органи и организации ; 

  
     -Соработка со образовни, здравствени, социјални институции и други установи кои допринесуваат за остварување на целите и задачите на 
воспитно- образовната работа ; 
     -Предлагање на нaбавка на стручна литература и списанија;  

     -Учество во размена на искуства со други педагози и психолози; 
     -Работа на сопствено и стручно усовршување ; 
     - Учество во воспоствување на соработка со локалната заедница и реализација на заеднички активности ; 
 
 

 Водење на педагошка евиденција и документација 
 

 Водењето на педагошката евиденција и документација подразбира 

 -водење на документација за работата на педагогот во стручната служба(план и програма за работа); 

 -реализирање на извештаи -потребни за училиштето; 

     -водење и следење на дел од педагошката евиденција и документација на ниво на училиште. 
           Водењето на педагошката евиденција и документација е од  големо значење како за наредните планирања за работата на педагогот 

,така и за наредните планирања за работата на училиштето.Уредно водента документација ќе помогне за правење компаративна анализа 

на резултатите добиени од претходните испитувања и анализирања,како и за проучувања кои бараат развојност и континуитет. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Годишна програма за работа на училиштето 2018/19 г. 

47 

 

 

Задачите на педагогот ќе се реализираат преку следниве програмски содржини: 
 

 

   

 Содржина 

на работа 

Форми,методи, 

инструменти 

Соработници 

реализатори 

Време на 

реализација 

 

Анализа на целокупното работење во 

претходната учебна година 

 Директор. 

наставници 
Август 

 

Учество во училишната комисија за упис 

на ученици во прва година. 

Закон за средно 

образование, оглас за 

упис во прва година. 

Втор уписен рок. 

Директор, наставници.  

Август 

Учество во спроведување и изведување 

на Државна и Училишна матура 

Закон за средно 

образование 

Директор 

УМК 

 
Август 

Учество во организација на поправни, 

вонредни и завршни испити. 

Закон за средно 

образование, календар 

за работа, комисии за 

изведување на испити. 

Директор, наставници.  

Август 

Формирање на паралелки  
Пријави на ученици 

 
Директор 

 
Август 
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 Прегледување на дневници и главни 

книги и нивно подготвување за потпис 

Дневници за 

работа,главни книги 

Педагог и другите членови од педагошко 

психолош.служба 

 
Август 

 

Изготвување извештаи за Министерство 

за Образование и Биро за развој на 

образованието. 

Списоци на ученици по 

паралелки, списоци на 

наставници и 

раководители на 

паралелки. 

Директор, наставници.  

 
Август 

Увид во состојбата за бројот на ученици, 

паралелки, просторни услови во 

училиштето. 

Извештај за упис на 

ученици во прва 

година.Извештај за 

успехот на учениците на 

крајот од учебната 

година. 

Директор, наставници.  

 

Август 

Учество во изготвувањето на годишната 

работа за училиштето. 

Закон за средно 

образование, годишен 

извештај, заклучоци од 

наставнички совет. 

Директор, претставници од стручни активи.  

Август 

Изготвување на Годишен извештај за 

работа на училиштето за учебната 

2017/2018год. 

Извештаи за успехот на 

учениците на крајот на 

учебната година и после 

поправните 

Директор, другите членови од педагошко 

психолош.служб,класни раковод. 

 

Август 

Прием на ученици во прва година и 

распоредување по паралелки 

 Директор,класни раководители  

Септември 



Годишна програма за работа на училиштето 2018/19 г. 

49 

 

 

 

 Формирање на групите за проектните 

активности,слободните часови за 

текстилната струка 

Програма за проектни 

активности 

Директор и другите членови од педагошко 

психолош.служба 
 

Септември 

 

Планирање и програмирање на 

сопствената работа. 

 
Индивидуално 

  
Септември 

Стручна помош на наставници 

почетници. 

Договор, консултации. Наставници, Директор 
Септември 

Учество во работата на стручните 

органи и тела во училиштето. 

Дискусии, договори. Директор, наставници 
Септември 

Увид во документите (пријавите за 

упис ) на ученицитеод прва до четврта 

година 

Пријави за упис Психолог 

социолог 

 
Септември 

Соодветна работа со наставници 

почетници. 

Годишни, тематски 

планирања и дневни 

подготовки 

Директор, наставници  

Октомври 

Увид во годишните и тематските 

планирања на наставниците. 

Наставни програми, 

консултации, стручна 

литература 

Директор, наставници  
Октомври 

Увид во педагошката документација и 

евиденција. 

Дневници за работа, 

главни книги 

Директор, наставници 
Октомври 

Следење на редовноста и 

прилагодувањето на уче-ниците од прва 

година 

Дневници за работа Клас.раководите 

Наставници 

 
Октомври 

Состанок со родителите на учениците 

од прва година од гимназиското 

образование. 

Новите наставни 

планови и програми, 

проектни активности, 

матурски испит. 

Директор, раководители на параллелки од прва 

година. 

 

Октомври 
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 Контрола како се изведува наставата Посета на часови,увид 

во годишни ,тематски 

планирања и дневни 

подготовки 

наставници  

Октомври 

 

Советувања-консултативна работа со 

раководители на паралелки. 

Консултации, договори. Раководители на паралелки 
Октомври 

Следење и проучување на стручна 

литература (индивидуално стручно 

работење). 

индивидуално   
Октомври 

Разговор со ученици кои покажуваат 

слаб успех, отсуствуваат од училиште 

или имаат некои проблеми; 

 Раководители на паралелки  
Октомври 

Присуство на класни часови по потреба Консултации, договори. Раководители на паралелки Октомври 

Предавање за класен час,(актуелни 

теми) 

Брошури, информации, 

дискусии 

Наставници по Биологија, Социологија 
Ноември 

Учество на родителски средби-по 

потреба 

информации, дискусии. Раководители на паралелки, родители 
Ноември 

Присуство на советите на годината за 

првото тромесечије 

 Директор,Раководители на паралелки, 

наставници 

 
Ноември 

Анализа на успехот во првото 

тромесечие. 

Анализа, извештај индивидуално 
Ноември 

Изрекување на педагошки мерки на 

учениците. 

Разговори, 

советувања 

Директор,кл.раководители,наставници,родители 
Ноември 

Советодавна работа со ученици кои 

покажале негативен успех во првото 

тромесечи 

 
Разговор, дискусија 

Раководители на паралелки  
Ноември 

Советодавна работа со ученици кои Разговор, дискусија Раководители на паралелки Ноември 



 

 

 

 

 
 

 направиле поголем број на 

неоправдани. 

    

Следење и проучување на стручна 

литература. 

Предавање, дискусија Раководители на паралелки 
Ноември 

Индивидуални разговори со ученици и 

родители-причини за слаб успех. 

индивидуално  
Ноември 

Разговор со ученици кои покажале 

одличен успех и не направиле ниту еден 

изостанок 

Разговори, советувања, 

програми 

Ученици, наставници, родители  

Декември 

Организирање рабитилница (актуе. 

тема ) 

Разговори, програми Ученици, наставници  

Декември 

Консултативна работа со наставници по 

текстилна група предмети. 

работилница, дискусија, 

брошура 

Лекар по школска медицина 
Декември 

Предавање за класен час ( актуелни 

теми ) 

Согледувања, 

информации, 

консултации 

наставници  

Декември 

Непосредно следење на наставен час. Прадавање, 

дискусија 

Раководители на паралелки 
Декември 

Учество во работата на советите на 

паралелките и наставнички совет. 

Протокол, разговор наставници 
Декември 

Советодавна работа со ученици по 

потреба. 

Предлози, дискусии, 

заклучоци 

Директор, наставници 
Декември 

Вреднување на сопствен месечен план 

и програма. 

Разговор, советувања Ученици, раководители на паралелки, родители  

 
Декември 

Разговор со ученици кои покажале 

негативен успех во првото полугодие. 

индивидуално   

Јануари 
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 Извештај за успехот во првото 

полугодие 

Разговор, дискусија, 

предавање 

Ученици, раководители на паралелки  
Јануари 

 

Изработување и анализа за 

целокупните постигнувања во првото 

полугодие 

Статистички извештаи Директор, 

психолог, 

соцоилог 

 
Јануари 

Советодавна работа со ученици кои 

направиле поголем број на неоправдани 

изостаноци. 

Статистички извештаи Индивидуално  

Јануари 

Анкета на учениците Материјали Директор, 

психолог, 

соцоилог 

 

Јануари 

Средување на педагошката 

документација за својата работа и 

работата на училиштето. 

 

Разговор, дискусии 

 

Раководители на паралелки 
 

 
Јануари 

Учество во работата на советот на 

родители-успехот во првото полугодие. 

Индивидуално директор  

Јануари 

Разговор со родители на ученици кои 

покажале негативен успех во прво 

полугодие. 

Анализа, дискусија Директор, членови на совет на родители  

Февруари 

Анализа на анкетата   
Февруари 

Учество во работата на стручните 

органи во училиштето. 

Разговор, дискусии Наставници 
Февруари 

Разговор со наставници почетници- 

континуитет во проверување на 

знаењата на учениците. 

Извештај, анализа, 

дискусии 

Директор, наставници  

Февруари 

Советодавна работа, проблем-ученици. Информации, извештај, 

дискусии 

Директор, наставници  

Февруари 
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 Систематски прегледи за учениците од 

прва и четврта година. 

Разговор, совети Раководители на паралелки  

Февруари 
 

Следење и проучување на стручна 

литература (индивидуално стручно 

усовршување). 

Списоци на ученици, 

распоред за систематски 

прегледи. 

Раководители на паралелки  
Февруари 

Предавање за класен час. Работилница, дискусија Наставници-тренери Март 

Учество во организација за 

одбележување на денот на екологијата. 

Предавање, дискусија Раководители на паралелки Март 

Следење на педагошката документација 

и евиденција. 

Програма, распоред за 

работа 

Директор, наставници Март 

Советодавна работа со ученици и 

родители. 

Индивидуално, дневници 

за работа 

 Март 

Индивидуално стручно усовршување. Разговор, дискусии Раководители на паралелки Март 

Вреднување на сопствениот месечен 

план и програма. 

Индивидуално  Март 

Извештај и анализа на успехот и 

поведението во второто тромесечие. 

Индивидуално   
Март 

Учество во организација на Патрониот 

празник на училиштето. 

Извештај и анализа Директор Април 

Разговор со ученици кои покажале 

негативен успех во второто тромесечие. 

Договор, програма, 

поделба на обврските. 

Директор, наставници, ученици. Април 

Разговор со родители на ученици кои Разговор, дискусии, Раководители на паралелки Април 
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 покажале слаб успех. предлози    

Разговор со наставници по чии наставни 

предмети има поголем број на 

негативни оценки. 

Разговор, дискусии, 

предлози 

Родители, раководители на паралелки Април 

Предавање за класен час Разговори и дискусии на 

ниво на стручни активи 

Директор, наставници Април 

Следење и увид во педагошката 

документација 

Предавање, дискусии Наставници по социологија Април 

Непосредно следење на наставата, 

посета на наставни часови. 

индивидуално  Април 

Советодавна работа со ученици (по 

потреба). 

Протокол, евидентен 

лист, разговор 

Наставници, директор Април 

Консултативна работа со наставници. Разговор, советувања Раководител на паралелка Мај 

Педагошки увид на наставни часови   Мај 

Нагледно предавање-примена на нови 

методи и техники. 

Информации, 

консултации 

наставници Мај 

Учество во работата на стручни органи 

и тела. 

Метод на двоен запис и 

учење преку проекти 

Мастер тренери, маставници тренери Мај 

Консултации со учениците од завршните 

класови за матурскиот испит. 

Дискусии, полемики Директор, наставници Мај 

Непосредно следење на наставата- 

посета на наставни часови. 

Информации, разговори Директор, наставници Мај 

Подготовка за прослава на 24-Мај- 

Денот на просветните работници. 

Протокол, евидентен 

лист 

наставници Мај 
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 Подготовка за изведување на матурски 

испити 

Договор, програма Директор, наставници Мај  

Подготовки за завршување на 

наставната година. 

Програма Директор и членови на УМК Мај 

Формирање комисии за завршен испит, 

поправни и вонредни, комисии за упис 

на ученици. 

Совети на паралелки, 

наставнички совет 

Директор, наставници Јуни 

Изготвување на извештаи за 

Министерство за Образование и Биро за 

Развиј на Образованието. 

 

Договор, насоки, 

формулари 

 
Директор, наставници 

 
Јуни 

Учество во спроведување и изведување 

на Државна матура 

Закон за средно 

образование 

Директор 

УМК 

Јуни 

 

 

 Август 2018 година                                                                                                                                                 Педагог Дијана Цонева 
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Прилог бр: 4 Програма за работа на училишниот психолог 

Osnovni celi: 

            Sledewe na u~enicite i unapreduvawe vo site aspekti na nivniot razvoj-kognitiven,emocionalen i bihevioralen. 

             Sledewe i unapreduvawe na vospitno- obrazovnata dejnost. 

            Pridones vo kreiraweto,planiraweto i sproveduvaweto na programata za razvoj na u~ili{teto. 

 

            Ovaa u~ebna godina aktivnostite }e bidat naso~eni kon: 

 Seriozen priod kon problemot na izostanuvawe na u~enicite od nastava,i dejstvuvawe vo nasoka na zgolemuvawe na motivacijata kon nastavata. Vo tim so 

ostanatite ~lenovi vo stru~nata slu`ba i zainteresirani klasni rakovoditeli,}e se raboti na otkrivawe na pri~inite za izostanuvawe od nastava i eksperimentirawe 

so konkretna programa za novi vospitni vlijanija kaj u~enicite so najgolem broj na izostanoci. 
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 Razvivawe na programa za popularni formi na razvivawe na marketing; 

 Zbogatuvawe na programata za unapreduvawe na zdravjeto na u~enicite; 

 Sledewe i uka`uvawe za navremeno realizirawe na proektnite aktivnosti 

 

Rabotnite zada~i se rasporedni vo nekolku podra~ja: 

 

o Planirawe,programirawe i organizirawe na vospotno obrazovnata rabota. 

       Ovaa podra~je na rabotni aktivnosti e edno od prioritetnite rabotni zada~i na u~il{niot psiholog. oa opfa}a planirawe i programirawe na rabotata napsihologot 

vo nekolkute rabotni ulogi:nastavnik po psihologija ~len na aktivot za op{testveno humanitarna grupana predmeti,rbotno mesto u~ili{en psiholog. 

        Za sekoja od ovie rabotni ulogi psiholpgot izgotvuva posebni programi i planovi za rabota. 

        Pokraj toa psihologot dava doprinos pri planiraweto na rabotata na u`ili{teto vo celina,kreiraweto na razvojnite tendecii i usmeruvawe na rabotata na 

ostanatite subjekti vo u`ili{teto kon ostvaruvawe na globalniot strate{ki plan na u`ili{teto. 

o Sledewe iunapreduvawe na vospitno-obrazovnata rabota 

      - Permanentno sledewe na nastavata voop{to, davawe predlozi za                   promeni vo na~inot na izveduvawe na nastavata,na~inot na ocenuvawe i voo`uvawe 

na efektite na sprovedenite promeni; 

      - Sledewe na primenata na novitetite vo izveduvaweto na nastavata zdobieni preku prosledenite obuki; 

Sledewe na zastapenosta na dopolnitelnata nastava kako i stru~ni predlozi za priodot kon odredena kategorija na u~enici; 

      - Utvrduvawe na vlijanieto na odredeni faktori {to go odreduvaat uspehot i odnesuvaweto na u~enicite. 

o Izgotvuvawe na stru~ni materijali, analizi, istra`uvawe na proekti 

 Podgotvuvawe temi ili predavawa za unapreduvawe na vospitno-obrazovnata rabota vo zavisnost odizrazenata potreba ; 
 Analiza na odredeni sostojbi, istra`uvawe na pri~ini za odredeni problemi ( izrabotka na instrumenti, sproveduvawe, analiza, informirawe, nasoki na promena itn. 

 Primena na sociometriska tehnika vo klasovi so problemati~no odnesuvawe; 

 Mislewe na u~enicite za svoite nastavnici- anketa za u~enicite; 

 Intelektualniot potencijal i uspeh na u~enicite vo prva godina, sporeduvawe na rezultatite so minatogodi{nite; 

 Analiti~ki priod kon validnosta in doslednosta na testovite kako meren instrument na znaewata na u~enicite;  

 Sistematski priod kon izostanuvaweto na u~enicite so slednite celi: 

 Utvrduvawe na zastapenosta na izostanuvawe od nastava ( po periodi, po klasovi, spored redosledot na ~asovite, spored predmetot itn.) 

 Utvrduvawe na naj~esti pri~ini za izostanuvawe od nastavata; 

 Ispituvawe na stavot na nastavnicite i analiza na sprovedenite merki; 

 Rabota so roditeli. 
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o Unapreduvawe na zdravjeto na u~enicite 

Ova podra~je na rabota isto taka pretstavuva edno od prioritetite na rabotni zada~i na u~ili{niot psiholog. Vo kontinuitet i ovaa u~ebna godina }e se podgotvuvaat i 

sproveduvaat niza predavawa, tribini, konsultacii, sovetuvawa tesno povrzani so porocite i bolestite na zavisnostite, sidata pome|u mladite i nivnite katastrofalni posledici 

po nivniot razvoj i `ivot. Istovremeno }e se naso~uvaat kon gradewe odnosi kon `ivotot, samoza{tita i samokontrola kako najefikasna borba kon ovie pojavi. ]e se vodi 

smetka za unapreduvawe na stilot na odnesuvawe, pravilniot odnos kon razli~nite polovi, psiho-seksualen razvoj, otkrivawe na pri~inite za devijantno odnesuvawe na 

mladite itn. 

5. Sovetodavno-konsultativna rabota 

 Rabota so u~enici 

 

 Individualna i grupna rabota so u~enici ; 

 Vospitno-edukativna rabota za unapreduvawe na mentalno, fizi~ko i emocionalno zdravje; 

 Podgotvuvawe na kriteriumi za socijalno zagrozeni u~enici; 

 Podgotvuvawe na izjavi i spisoci na izbornite predmeti i podra~ja i formirawe na grupi; 

 Sledewe i uka`uvawe na u~enicite za proektnite aktivnosti; 

 

 Rabota so roditeli: 

 

 Individualni sredbi; 

 Semejno-sovetodavna rabota so celoto semejstvo; 

 Grupna forma na rabota so pove}e roditeli so sli~ni problemi; 

 

 Rabota so nastavnici; 

 Konsultacii za problemi vo nastava i problem u~enici; 

 Davawe povratni informacii na nastavnicite od obaveniot razgovor so u~enicite, koi bile upateni kaj u~ili{niot psiholog; 

 Razgovori so ptredmetnite nastavnici, klasnite rakovoditeli okolu problemite vo tekot na vospitno-obrazovniot proces, kako i za u~enicite koi poka`uvaat formi na 

asocijalno odnesuvwe. 
 

 Realizacijata na programata }e se ostvari vo sorabotka so direktorot na u~li{teto, pomo{nikot na direktorot , stru~nite sorabotnici i nastavnicite. 
 

 



Годишна програма за работа на училиштето 2018/19 
 г. 

55 

 

 

 

 
 

 

 

Р. 
С О Д Р Ж И Н И 

  

бр Соработници  
    

1 
учество во активности околу завршување на учебната 

Директор наставници 
2017/2018година;    

   

2 Активности за државна матура, завршен и поправен испити Директор наставници 
    

3 

учество  во  планирањето,  програмирањето  и  
организирањето  на Директор педагог 

воспитно образовниот процес во училиштето: 
наставниц
и 

 

  
    

4 

учество  во  изготвувањето  на  Годишната  извештај  за  
работа  на Директор педагог 

училиштето за учебната 2017/2018 година 
наставниц
и 

 

  
    

5 

учество  во  изготвувањето  на  Годишната  програма  за  
работа  на Директор педагог 

училиштето за 2018/2019 година 
наставниц
и 

 

  
    

6 изготвување на сопствена програма за работа; носител  
    

7 
изработка  на  статистички  извештаи  и  прегледи  за  крај  на 

секретар 
 

учебната година  

   
    

8 

Запознавање  на  учениците  со  фондот  на  часови  
обврските  и Директор педагог 

подрачјата на проектните активности. Формирање на групи 
наставниц
и 

 

  
    

                                                            Изготвил: Рунтевска Славица   
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Прилог бр: 5  
Програма за работа на училишниот социолог 

Глобални задачи на социологот во стручната служба на училиштето 

Глобалните задачи на социологот во стручната служба на училиштето се: 

-да  придонесе  во  напредувањето и усовршувањето на организацијата,планирањето и програмирањето на работата на училиштето во 

целина,а особено на подрачјата во кои доминираат социолошки категории ; 

-да следи,анализира и истражува карактеристични педагошки појави кои резултираат од социолошки причини и да нуди мерки за нивно 

расветлување,надминување или ублажување ; 

-да придонесе во осоверменувањето и усовршувањето на воспитно образовниот процес преку советодавно-консултативна работа со сите 

субјекти кои директно или индиректно се вклучени во работата на училиштето. 

Планирање,програмирање и организирање на воспитно-образовната дејност во училиштето 

Социологот во стручната служба ,повеќе или помалку,активно учествува во планирањето,програмирањето и организирањето на сите 

подрачја од воспитно -образовната дејнст,и тоа: 

-учество во организаторските подготовки за успешен почеток на учебната година; 

-учесто во општата организација на работата на училиштето за изнаоѓање флексибилни решенија за организацијата и разновидното 

користење на времето и просторот(формирање на паралелки,обезбедување на услови за тимска работа),како и во унапредувањето и 

опремувањето на училишниот простор; 

-учество во организацијата на сите активности и манифестации што ги организира училиштето; 

-изготвување годишен и оперативен план и програма за сопствената работа; 

-учество во изготвување на годишната програма за работата на училиштето ,посебно кои се однесуваат на: 

*грижа на училиштето за здравјето на учениците; 

*заедница на учениците(на паралелката,односно годината). 
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Следење и унапредување на образовниот процес 

Врз основа на стекнатите сознанија од континуираното, и со однапред поставена цел ,следење на воспитно – образовниот процес се 

преземаат активности за негово унапредување. 

Позначајни содржини на работата се : 

-идентификација на социолошките аспекти и анализа за специфичните проблеми што редовно се јавуваат во училиштето како :изразит 

неуспех на учениците по некој наставен предмет или по повеќе предмети,нарушени односи на релација ученик-ученик,ученик- 

наставник,наставник -наставник,наставник-родител,наставник-директор,неоправдано изостанување на учениците од настава и слободните 

ученички активности др. Идентификација и анализа на одредени специфични појави и проблеми ,секако ,подразбира и предлагање на 

мерки за нивно разрешување. 

Следењето и унапредувањето на воспитно образовната дејност во училиштата е мошне комплексно и значајно педагошко подрачје. 

Целта во оваа област е да се подобри успехот на учениците,односот со професорите и намалување на изостаноците одучилиштето. 

Аналитичко-истражувачка работа 

Во ова проблемско подрачје социологот во стручната служба обработува прашања кои бараат аналитичко студиски пристап,односно 

испитувања и проучувања на посложени феномени од воспитно -образовната работа како : 

-организирање и реализирање(као носител или соучесник) на истражувања на одделни проблеми во училиштето како:утврдување на 

социоклтурните потреби на учениците и нивното воспитно влијание; 

-откривање на социолошките причини за неуспехот на учениците; 

-испитување на социолошките фактори за асоцијалното однесување на учениците; 

-организирање на работилници со разни содржини; 

-испитување на тешкотиите во прилагодувањето на учениците во паралелката; 

-откривање на причините за организирани немири и протести на маладите; 

-испитување на причините кои ги зголемуваат девијантните агресивните однесувања на младите; 

-работи на усовршување на формата и содржината на училишниот веснк и кодексот на однесување во училиштето. 
Советодавно-консултативна работа 

Во ова подрачје содржи три значајни категории на учениците и реализаторите на воспитно-образовните задачи во 

училиштето.Советодавната работа со секоја од овие категории се карактеризира со посебни обележја: 

Советодвно-консултативна работа со наставниците : 

-помош на наставниците(одговорни на паралелки) во создавањето поволна клима во паралелката и воспоставување на демократски односи 

со здраво јадро во колелктивот; 
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-помош на наставниците во изработка на разни инструменти :прашалници,извештаи штп се со социолошка димензија; 

-соработка и поош во разни проекти што ги реализира учолиштето, 

-помош и соработка за успешно совладување и изведување на матурските испити ,проектна задача и матурски испит 

-составување на комисии за изведување на матурските испити и обезбедување на информации околу матурата и екстерното проверување. 

Консултативна работа со наставниците е со цел нашето училиште да постигнува подобри резултати и успеси на сите полиња. 

Советодавно консултативна работа со учениците 

Со советодавно-консултанивните,односно кооперативните разговори со учениците,социологот реализира поголем број програмски 

содржини од подрачјата:грижа на училиштето за здравјето на учениците,соработка на училиштето со локалната средина и заедницата на 

учениците,организирање и изведба на работилници со разни проблематики,разговори со учениците за нивниот постигнат успех,помош со 

матурските испити,помош со екстерното оценување,вкличување на учениците во Дебатен клуб и изведба на дебати. 

Во укажувањето на советодавна помош на учениците социологот користи разни советодавни методи ,форми ,техники и процедури како 

индивидуални ,така и групни. 

Консултативната работа со учениците е со цел учениците да се вклучат и во невладините сектори ,локалната самоуправа,да ги 

искористуваат сите свои способности во разни ресурси,а исто така и за грижа на нивното физичко и психичко здравје. 

Советодавно консултативна работа со родителите 

Соработката со семејството ,особено со родителите на учениците е сегмент со примарно значење.работата со родителите може да се 

реализира со следните форми на работа: 

-информирање на родителите за резултатите што ги постигнуваат учениците и проблемите со кои се соочуваа училиштето; 

-индивидуални разговори со родителите во врска со одредени прашања за социјалното однесување на нивните деца. 

Сите овие форми на работа треба конкретно да се разработат,програмираат и утврдат разните техники на работа.Овде во никој случај не 

смее да се заборави на советите на родителите кои имаат огромна потенцијална моќ за разрешување,поттикнување и реализирање на 

прашања од секаков вид,но,се разбира,доколку училиштето знае и умее тоа да го направи и искористи. 

Целта во оваа сфера е родителите секофаш и навреме да бидат исвестени за нивните ученици и заедничката помош за постигнување на 

успеси и решавање на некои проблеми. 

Водење на педагошка евиденција и документација 

Водењето на педагошката евиденција и документација подразбира 

-водење на документација за работата на социологот во стручната служба(план и програмаза работа); 

-реализирање на извештаи -потребни за училиштето; 

-водење и следење на дел од педагошката евиденција и документација на ниво на училиште. 
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Прилог бр: 6 Програма за работа на библиотекар 

Современата настава, покрај другото, треба да укажува и упатува на книгата како на постојан и незаменлив извор на научни и 

стручни знаења, а на библиотеката како на постојан и незаменлив информативен центар во кој може да се дојде до изворите на знаења. 

Поради тоа, училишната библиотека преку книжниот фонд и расположливиот простор преку целата учебна година со разновидни 

активности ќе се стреми да се вклопи во воспитно – образовниот процес во училиштето. 

Училишната библиотека преку фондот на книги со кој располага ќе настојува што повеќе да ги ангажира и заинтересира учениците за 

користење на тој фонд. 

За развивање на воспитната улога и хуманизирање на младата личност, училишната библиотека ќе настојува да даде свој придонес со 

разни активности, како на пример со разговори, изложби и посета на истите на ниво на општина, соодветни публикации и др. Исто така, 

училишната библиотека преку разни форми на соработка со учениците и наставниците ќе настојува да придонесе за што поуспешно 

совладување на наставната содржина по сите предмети. 

Во таа насока потребно е изведувачите на наставата да се запознаат со книжевниот фонд на училишната библиотека со што ќе можат  

да ги насочат учениците за правилно користење на книжевниот фонд, а исто така и за проширување на знаењето на учениците по 

определени наставни содржини кои се обработуваат во редовната настава и слободните ученички активности. Исто така наставниците 

можат да го користат книжевниот фонд во училишната библиотека за свое перманентно стручно усовршување, а во склоп со можностите и 

следење на најновите трендови од областа на наставно – образовниот процес. 

Воедно и оваа учебна година училишната библиотека ќе земе учество во Гранд – проекти преку кои може да се оствари зголемување на 

својот книжен фонд. Исто така ќе настојува да го збогати својот фонд на книги, како со нови наслови така и бројчано и преку донации од 

Јавни и Државни институции, стопански фирми и поединци. 

Парарелно со овие активности, а во рамките на материјалните можности на училиштето, во библиотеката ќе се одвиваат и 
 

Водењето на педагошката евиденција и документација и,а големо значење како за наредните планирања за работата на социологот ,така и 

за наредните планирања за работата на училиштето.Уредно водента документација ќе помогне за правење компаративна анализа на 

резултатите добиени од претходните испитувања и анализирања,како и за проучувања кои бараат развојност и континуитет. 
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административно – технички работи кои се неопходни за нормално работење на библиотеката, а се предвидени со Законот за 

библиотекарска работа на Република Македонија. 

ОСНОВИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАТА 

 
Во текот на учебната година библиотекарот ќе настојува библиотеката со целокупната своја работа успешно да ја прати реформата во 

образованието, да ја проширува и обогатува содржината на својата работа, со што би можела во потполност да ги исполнува задачите што 

и се поставени. 

Поради настанатите промени, со реформите во образованието, во текот и на оваа учебна година ќе се набават сите потребни нови 

наслови на книги, кои се неопходни за нормално и успешно изведување на наставата. 

И оваа учебна година библиотекарот е вклучен директно во проектот на МОН – бесплатни учебници со тоа што ги прима и дели 

учебниците на учениците. За остварување на оваа задача библиотекатор е вклучен во примање, следење на дистрибуција на учебниците, 

водење евиденција, делење на учебници на класните раководители, предметни наставници и учениците, инвентирање во инвентарната 

книга, потпечатување и ставање штембил, собирање на крајот на учебната година како вратени учебници, како и складирање и чување на 

истите, и комплетирање на комплети за наредната учебна година. Воедно во врска со активностите околу проектот бесплатни учебници 

пополнува официјални формулари за нарачка на учебници и формулари за вратени учебници во тековната година по електронски и писмен 

пат, како и давање извештај за потребите на МОН. 

Во структирниот состав на Основите на програмата за работа на училишниот библиотекар опфатени се покарактеристични задачи на 

училишната библиотека и содржините и активностите како елементи за избор и програмирање групирани во две програмски подрчја : 

- Воспитно – образовна работа со учениците 

- Соработка со директорот, наставниците, стручните работници и родителите 

 
Основни задачи на училишниот библиотекар 

 
1. Инвентирање, сигнирање, потпечатување, сместување и друга техничка обработка 

2. Средување на книжниот фонд 

3. Следење на издавачката дејност и планирање и обнова на книжниот фонд и периодични публикации 

4. Изработка на единствен библиографско – каталошки спис и стручна обработка на библиотечниот материјал според меѓународните 

срандарди 

5. Формирање на азбучен стручен каталог 
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6. Средување и замена на оштетени и невратени книги 

7. Зачленување во библиотеката на сите вработени и сите ученици во училиштето 

8. Упис на нови членови, водење на евиденција на читателите и позајмени книги 

9. Издавање на книги на читатели 

10. Прибирање на барањета на стручните активи за набавка на нови книги, списанија и весници 

11. Набавка и заведување на нови книги 

12. Работа на популаризација на книгата 

13. Да се создаваат навики кај учениците за самостојна работа и самостојно користење на разните извори на знаења, односно 

користење на книгата 

14. Спроведување на акција – Подарувам книга на моето училиште 

15. Учество во работата на наставничкиот совет на училиштето 

16. Соработка со активот по македонски јазик и литература и другите стручни активи 

17. Соработка со класните раководители заради известување за читање и благовремено враќање на книгите 

18. На наставниот кадар да му овозможи следење на современа педагошко – методиска литература и најновите достигања во одделни 

наставни предмети 

19. Пишување опомени на неуредни членови 

20. Учество во работата на стручни семинари 

21. Одбележување на месецот на книгата со учество на наградни конкурси 

22. Одбележување на патрониот празник на училиштето 

23. Помош на припремање на разни тематски изложби 

24. Помош во организирање на разни училишни свечености 

25. Уредување на библиотечниот простор 

26. Обработка на податоци за извештаи и изработка на програма за работа на библиотеката 

27. Соработка со градската и другите училишни библиотеки во општината 

28. Постапување по предлози и постапки и давање извештаи двапати во годината ( за првата половина од годината до 31 јули и за 

втората половина од годината до 31 јануари ) до Министарството за правда на Р. Македонија 

29. Активно учество во проекти со кои е опфатено училиштето 

30. Пополнувањена официјални формулари за бесплатни учебници по електронски и писмен пат 

31. Примање на бесплатни учебници 
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Потпечатување на истите 

32. Инвентирање на учебниците 

33. Делење на учебници на учениците, класниот раководител и професори 

34. Собирање на учебници кои се враќаат 

35. Складирање и чување на истите 

36. Комплетирање на учебниците по класови за новата учебна година 

37. Отварање на реверс за прием и враќање на учебници 

38. Водење евиденција по класови 

39. Водење целокупна евиденција за бесплатни учебнци на ниво на училиште 

40. Давање извештај за изгубени и оштетени учебници 

41. Давање извештај за состојбата на бесплатните учебници до МОН и др. институции 

42. Следење и постапување по распоредот за дистрибуција на бесплатни учебници до нашето училиште 

43. Учество во комисии за редово работење на училиштето 
 

Програмски подрачја, содржини и активност Воспитно – образовна работа со ученици 
1. Развивање на култура за читање, творечки потенцијали,критички и самокритички однос на учениците 

2. Оспособување на учениците за самостојно, брзо и ефикасно наоѓање на потребните информации при барањето на одредена 

литаратура во училишната и другите библиотеки 

3. Запознавање на учениците со книжниот фонд и начинот на негово користење 

4. Формирање навики кај учениците за внимателно ракување, чување и заштита на библиотечниот материјал кој што го користат 

5. Изградување и развивање на критички став за вреднување на делата 

6. Преставување на нови и интересни книги 

7. Посета на Саемот на книгата за развивање на култура за читање и творечки потенцијал 

8. По можност соработка со писатели 
 

Соработка со директорот, наставници, стручните соработници и родителите 
1. Планирање и соработка со директорот, наставници и стручни соработници за ангажирање на библиотеката и активно учество во 

изведување на тимската, групната, индивидуализираната и други наставни форми во училиштето 

2. Соработка со директорот, наставниците и стручните соработници во реализација на соодветни истражувачли програми и проекти во 

училиштето 
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Прилог бр: 7 Програма за работа на стручниот актив од општествената група на предмети 

 
Основна содржина за работата на стручниот актив 

 

Стручниот актив од историја, социологија, логика, филозофија и економските предмети, во воспитно-образовната дејност во училиштето 
ќе ги презема следните активности: 

 учествува во планирањето на наставата и работите кои се поврзани со воспитно образовната дејност во училиштето, 

 предлага содржини од областа на јавни настани – семинари, натпревари, 

 создавање настава на ниво кое одговара на способностите на учениците со истакнување на нивната креативност и иновативност, 

 помош и соработка со ученици кои имаат проблем со однесувањето, 

 запознавање на учениците со правилата на однесување во училиштето, 

 дополнителна настава со послабите ученици, а исто така и додатна настава со добрите ученици за истакнување на нивните 
способности, 

 обезбедување на учениците со материјали кои ќе им помогнат во нивната работа, 

 подготовка за вклучување во проект поддржан од националната агенција за развој на образованието, 

 имплементирање на програмата "интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем"-прифатен од наставниот 
кадар со целосно ангажирање за негова реализација 

3. Соработка со директорот, наставниците и стручните соработници во планирањето за набавка и обнова на книжниот фонд на 

библиотеката 

4. Информирање и соработка со родителите 

5. Соработка со директорот, наставниците, класните раководители и други стручни соработници за планирање, набавка и распределба 

на бесплатните учебници. 

 

Изработил : 

Вида Митева - библиотекар 
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 соработка во активот за успешна примена на компјутеризацијата во наставата,

 обезбедување на потребни информации за матурските испити ,

 предлог награди за најдобрите ученици со цел да се зголеми мотивацијата за учење и кај другите ученици ,

 учествува во организирање и спроведување на матурските испити,

 превенција во дисциплината на учениците,

 применување на нови техники во наставата, и подготовки на учениците за подобри резултати на екстерното оценување
Ориентациона годишна програма  
 
Септември 
-Изработка на тематски и годишни планирања за новата учебна година 
-Градење на критериуми за позитивна училишна средина 
-Стратегија за позитивни резултати на учениците 
-Запознавање на учениците со правилата во училиштето и запознавање на учениците со имплементирање на програмата за еколошка 
едукација 

 

Октомври 
-Разгледување на активностите за унапредување на образовната дејност 
-Разговор со колегите од нашиот актив за примена на новите методи и техники 
-Критериуми за оценување на учениците 
-Создавање на успешна стратегија за управување со учениците 
-Посета на историски локалитети во североисточна Македонија 

 
Ноември 
-одлуки и спроведување на дополнителна и додатна настава 
-Споделување на искуства за оценување 
-Примена на техниките за оценување 
-Согледување околу оценувањата на учениците 
-Надминување на проблемите со дисциплината 
-нформации за матурските испити за предмети и проектна задача 
-Обезбедување на дополнителен материјал од предметите за стекнување поголеми знаења 
-Меѓусебна соработка за изведба на проектните активности 
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-Вклучување на ученици во изработка на проекти и вклучување во истите 
 

Декември 
-Анализа за реализација на дополнителна настава со послабите ученици 
-Додатна настава со подобрите ученици 
-Согледување на успехот на учениците и подготовка за екстерното оценување 
-Изведба на нови методи и техники 
-Тековни проблеми 
-Предлог мерки за казнување на ученици со направени поголем број изостаноци 
-Градење на заеднички критериуми за намалување на изостаноците кај учениците 

 
Јануари 
-Сумирање на полугодишни резултати од наставата во текот на полугодието 
-Дискусија за одредени незадоволства на ученицитеи надминување на истите 
-Предлози за пофалби на учениците за нивното јавно истакнување 
-Предлог за учениците да имаат можност и одговорност за одредени работи во училиштето со цел да се стекнат работни навики и 
почитување на нормите во училиштето 
-Предлог на активности за во второто полугодие 

 
Февруари 
-Анализа на работата на слободните ученички активности во текот на првото полугодие 
-Предлози за менување на пристапите кои се користат на час 
-Изработка на заеднички предлози за намалување на проблемите во однесувањето на учениците во училиштето па и надвор од него 
-Дискусии за примената на новите техники за поуспешна настава и примена на стандардите за оценување 
-Обезбедување дополнителни информации за матурските испити, и подготвување на учениците за матурските испити преку додатни часови 
па и други форми на предавања 
-Меѓусебна помош за избор на теми за проектна задача и успешно спроведување на истата 
-Меѓусебна посета на часови 

 
Март 
-Анализа на посетените часови и меѓусебен разговор 
-Соработка со професори од други училишта за дополнителни информации за матурските испити 
-Соработка за успешно направени тестови за матурскиот испит, за интерниот испит 
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-Разговор со учениците за нивната толеранција, почитта кон другите 
-Изградба на принципи во класот во врска со внимателноста, точноста, редовноста на учениците 
-Спроведување на правила за сите подеднакво 
-Изработка на пофалници за успешните ученици 
Април 
-разгледување на успехот на учениците и надминување на проблеми во оценувањето 
-Разговор и меѓусебни договори за матурските испити 
-Подготовка на ученици за натпревари 
-Подготовки за патрониот празник 
-Дискусии за подобрување во наставата, можни промени кај учениците 
-Разгледување на можни барања од учениците 
-Оспособување и подготовки на учениците за претстојните матурски испити 
-Посета на с.Разловци 

 
Мај 
-Согледување на остварените цели и задачиi 
-Информации околу некои тековни иновации во училиштата 
-Предлози околу матурските прослави 
-Предлози околу празникот на просветните работници 
-Анализа за применетите техники и согледување на успешноста во наставата 
-Договор за спроведување на матурските испити 
-Дискусии и подготовки за натпревари 
-Анализа за проектните активности и нивните презентации 
-Анализа на матурските испити, предности и недостатоци, и можни промени во иднина 
-Анализа на спроведениот проект инеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем 
-Планирање и реализирање на посета на Собрание на Р.македонија 
-Посета на с.Разловци 

 
Јуни 
-Информации околу изведувањето на натпреварите и можните награди 
-Изработка на извештај за учебната година 
-Дискусии за учеството на професорите во изведување на матурските испити 
-Меѓусебна соработка за изведување на поправните испити 
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Прилог бр: 8 Програма за работа на стручниот актив по спорт, ликовно и музичко 

 
Osnovna cel na rabota na stru~niot aktiv e unapreduvawe na vospitno obrazovniot proces so naglasen akcent na rabota so nadareni u~enici koi sakaat da 

postignat uspeh i rezultati. 

Site profesori vo stru~niot aktiv preku timska rabota davaat predlozi za pouspe{na realizacija na programata,a voedno davaat idei i mislewa se so cel da 

se podobrat uslovite vo sorabotkata so u~enicite,profesorite,rakovodniot kadar,roditelite i u~ili{niot odbor na u~ili{teto. 

Poradi toa neophodno e postojano usovr{uvawe na stru~niot kadar,profesorite preku poseta na seminari,nabavuvawe na stru~na literature,koristewe na 

internet uslugi i dr. 

Eden od va`nite preduslovi za postignuvawe na podobri rezultati e podobruvawe na uslovite i toa preku -razvivawe na higienski naviki ,stvarawe uslovi 

za izgradba na garderoba so topla voda i postoe~ka sala so dokompletirawe so rekviziti za sportska gimnastika da se koristi samo za SG i RSG ,dodeka 

za potrebite na sportski igri e potrebna realizacija vo golemata sala. 

Istoto se odnesuva za Muzi~ka i Likovna umetnost.Mora poveke da se vlo`i vo site ovie predmeti za da se postignat poveke rezultati.Zadol`itelno e 

sledewe na natprevarite koi se odr`uvaat na nivo na op{tinata,zona,me|uzonski natprevari,dr`avno prvenstvo,gimnazijada ,kako i sledewe na razni 

muzi~ki ,likovni i drugi kulturni manifestacii. 

Isto taka vo kalendarot vleguva i patroniot praznik,nastavata po skijawe vo zimskite i nastavata po plivawe i vodenite sportovi vo letnite meseci kako i 

logoruvaweto i planinareweto. 

Pokraj redovnata nastava zna~ajno mesto zavzema planiraweto na proektnite aktivnosti od pri~ina {to najgolem broj od u~enicite imaat izbor na proekt 

tokmu od ovie tri predmeti. 

Me|u pova`nite zada~i }e bide i koristeweto na novite metodi i tehniki vo nastavata,za koi se veke obu~eni profesorite preku poseta na seminari. 

 

SEPTEMVRI 

-inicijativa za podobruvawe na uslovite za rabota  

-izgradba na kriterium za pogolema opfatenost na u~enicite 

-podgotovka za natprevar po ping-pong 

-u~estvo na kulturnite aktivnosti po povod osloboduvaweto  i denot na nezavisnosta na RM. 

 
 
OKTOMVRI 

-selekcija na nadareni u~enici za u~estvo na natprevar vo mal fudbal 
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-inicijativa za izrabotka na poligon za ve`bawe 

-timska rabota za pottiknuvawe na u~enicite 

-podgotvuvawe na programa i u~estvo vo odbele`uvaweto na svetskiot den na u~itelite i denot na vostanieto na Makedonskiot narod 11 ktomvri 

 

NOEMVRI 

-analiza na rezultatite od rabotata na aktivot 

-selekcija na u~enici za natprevar po rakomet 

-me|usebna poseta na ~asovi 

-podgotovka na programa i u~estvo na republi~ki festival na peja~i-amateri . 
 

JANUARI 

-sorabotka so kolegite od M.Kamenica i Del~evo i organizirawe na natprevari 

 

FEVRUARI 

-koristewe na novi formi i metodi vo nastavniot process 

-podgotovka na programa za patroniot praznik na u~ili{teto 

-poseta na seminari za proektnite aktivnosti 

-obezbeduvawe na materijalni sredstva za u~estvo na natprevari 

 

MART 

-redovni sistematski pregledi na u~enicite koi ke u~estvuvaat na sportski natprevari i gimnazijada 

-sorabotka so drugi u~ili{ta od na{ata zemja kako i u~estvo na me|unarodni natprevari 

-promocija na badminton-kako sport za u~enici vo usovr{uvawe na nastavata 

 

APRIL 

-U~estvo na kvalifikacioni natprevari vo sportski igri 

-u~estvo na patronat 

-analiza na postignati rezultati od natprevarite 

-podgotovka za prezentacija na proektite 

-u~estvo na muzi~kite ansambli  vo odbele`uvaweto na patroniot praznik 
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MAJ 

-prezentacija na proektite 

-analiza na postignati rezultati od vospitno obrazovniot process 

-u~estvo na natprevari 

-podgotovka na programa i nastapi po povod 9-ti maj denot na EU I 24-ti maj denot na Slovenskite prosvetiteli 
 

JUNI 

-analiza na postignatiot uspeh na krajot na godinata 
 

-evaluacija na realizirani aktivnosti vo tekot na godinata 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             Пртетседател 
                                                                                                                                               Јанев Тони 
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Прилог бр: 9 Програма за работа на стручниот актив по математика и информатика 

 
 
 

Според Законот за средно образование, стручните активи на наставници по одредени стручни области е стручен орган во 
училиштето кој има многу значајни функции во целокупната работа на училиштето. Тие во рамките на работните задачи ќе ги 
разгледуваат и дискутираат наставните програми по соодветните предмети, ќе предлагаат учебници и друга помошна литература 
и средства, ќе се грижат за изедначување на критериумите за оценување на учениците, ќе планираат изработка на писмени и 
практични изработки, ќе предлагаат воведување на иновации во наставата и меѓусебна посета на наставата. Наставниците од 
секој стручен актив треба да водат особена грижа за размена на мислења, предлози и искуства поврзани со работата по 
соодветниот прдмет. 
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Приоритетни цели на активот 

 

 Усовршување на интерактивните методи , воведување на нови методи и техники во наставата со цел да се подобри средината за 
учење која учениците треба да ја доживеат како мотивирачка средина, а начинот на кој се учи интересен; 

 Стручна разработка, анализа и развој на програмите во воспитно-образовниот процес по наставните области од математика и 
информатика; 

 Усогласување и подобрување на критериумите за оценување на знаењата на учениците со националните критериуми и 
критериумите од екстерните тестирања ; 

 Стручно усовршување на наставниците и соработка со образовните институции; 

 Отворена соработка со учениците кои имаат потешкотии во совладување на материјалот и нивно охрабрување да посетуваат 
дополнителна настава; 

 Стимулирање на надарени ученици за нивно учество во надпреварите по математика и информатика и реализација на додатна 
настава; 

 Продолжување на активностите во рамките на програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен 
систем“; 

 Реализирање на активности во наставата кои вклучуваат мултиетничка интеграција на ученици и од други училишта. 

 Образовни цели во наставата се однесуваат на подигање на свеста на учениците од придобивките од реалното оценување 
и развивање на самокритичност; 

 Воспитни цели континуирано советување, разговори и дискусии за време на часовите, да ги зголемат своите работни 
навики, да се стекнат со навики за самостојна работа со користење на дополнителна литература и е-материјали, да ја 
практикуваат упорноста, трудољубивоста, љубопитноста како клучни фактори за постигање на квалитетни применливи 
знаења за да се изградат во личности што можат да се справат со предизвиците во современиот свет. 
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      Календар на активности 

  

ЦЕЛИ 
 

ЗАДАЧИ 

 
носители 

 

време на реализ 

согласување на г.г. планови, тематски и 

дневни планирања

зработка на ГГП

зработка на ТП

зработка на ДП

 

сите 
 

01.09.18-10.09.18 

согласување на критериум за 

оценување

ланирање и одредување на тежината на тестовите, 

писмените задачи и писмените работи

дредување на соодветни инструменти за оценување

 
 

сите 

 
 

10.09.18-10.10.18 

отикнување на креативноста и 

натпреварувачкиот дух кај учениците

азвивање на интелект. култура и 

љубопитност да се следат новите 

иновации и достигнувања во светот

 

 

ланирање на додатна настава

ланирање на воншколски активности

одготовка за натпревар

 

 

 

сите 

 

 

 

01.11.18-30.05.19 

 подобрување на успехот на 
учениците 

 снимање проблеми 

 планирање на дополнителна настава 

 

сите 
 

01.10.18-30.05.19 
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  подобрување на материјалните, 
просторните и техничките услови 

 помошна просторија и други нагледни средства и 

помагала,редовно сервисирање на компјутерите и 
компјутерските мрежи 

сите 01.09.18-10.09.18  

 остварување на интернет 
комуникација на учениците со ученици 
од други училишта 

 

 подготовка на информатичката лабораторија за 
компјутерска комуникација 

 организирање на комуникацијата 

 

сите 
 

01.02. 19-30.05. 19 
 

 воспоставување корелација со други 
предмети и активи и изведување 
заеднички активности 

 планирање на заеднички часови во кои здобиените 
знаења за работа со компјутери ќе се искористат за 
часово по други предмети во информатичката 
лабораторија 

 
 

сите 

 
 

01.11. 18-01.05. 19 

 

 презентирање на предностите од 

стекнување знаења од мат. и 
информатика 

 подготовка на презентација за запознавање на 
учениците за изборните предмети во 2 година 

сите 01.02.19-01.03.19  

 подготовка на учениците за 
полагање завршен испит 

 запознавање со материјалот потребен за матурски 
испит 

 организирање на подготвителна нас. 

 

сите 
 

01.05.19-20.06.19 
 

 подготовка на учениците за 
полагање поправен испит 

 одредување на минимум знаења за да може 
ученикот да помине во наредната година 

 организирање подготвителна нас. 

 

сите 
 

01.05.19-20.06.19 
 

 Примена на Еко-стандардите 1, 2 
,3, 4 во наставните програми 

 Прилагодување на наставни единици во кои ќе се 
вклучат точки на аксии од еко стандардите 1, 2, 3,и 4 

сите 01.09.18-10.06.19  

 Примена на мултиетничката 
интеграција 

 Реализирање на активности во наставата кои 
вклучуваат мултиетничка интеграција на ученици и од 
други училишта. 

сите 01.09.18-10.06.19  

 

За успешно изведување на воспитно- образовната дејност, овој актив ќе ги презема сите потребни мерки и активности за усовршување на 
сите ученици. Активот со својот ентузијазам и стручност постојано ќе допринесува за успешно совладување на наставните програми, со 
одржување на дисциплината на учениците, нивните знаења и напредувања, вклучување во проекти, успешно реализирање на матурските 
испити, а исто така и во надминување на можните проблеми во овој т.н. период на адолесценција кај учениците. 

Со успешните реализирања на програмата, применувањето на новите техники и методи во наставата, применувањето на воспитните 
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Прилог бр: 10 Програма за работа на стручниот актив по странски јазици 

Англиски јазик: Желеанка Демирова, Дениза Усаинова, Дијана Атанасова, Катерина Христовски 
Германски јазик: Васка Пандова и Лидија Симовска 

Француски јазик: Лидија Антовска и Сања Димитровска 

Италијански јазик: Елена Димитровска 

 

 
Основна содржина на стручниот актив по странски јазици 

 
Стручниот актив по странските јазици во учебната 2018/2019 година ќе се залага за применување на форми и методи за унапредување на 

воспитно-образовната дејност. 

цели и задачи, ќе успеат во развивањето на свеста кај учениците за целосно и трајно усовршување на знаењата. Упорноста и знаењата, 
културата и изградбата на личноста се значајните особина на една здрава и успешна личност, која ние професорите треба да ја создадеме 
во овој период на нашите ученици. 

Во стручниот актив по математика и информатика членуваат следните професори: 

 Јовевска Мара, професор по информатика 

 Самарџиска Лидија, професор по информатика 

 Стаменковска Роза, професор по математика 

 Анастасова Валентина, професор по математика 

 Постоловска Весна, професор по математика 

 Дамјанова Лилјана, професор по математика 

 

председател на активот 
Јовевска Мара 
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Во делот на планирање, рализација и анализа на одделни задачи, активот предлага заеднички формулар за изработка на глобално и 

тематско планирање и врши анализа во врска со нивната реализација. 

 
Активот планира подобрување на успехот преку разни форми меѓу кои е и дополнителна помош како дел од редовните работни обврски. 

Активот постигна усогласување околу имплементација на сегментот на неформално образование во насока на поттикнување на 

мотивацијата и подобрување на успехот. Се продолжува со стратегијата за пристап кон информациите за напредокот на секој ученик во 

текот на јазичниот курс. Задоволување на потребите од работата со талентирани ученици се планира преку нивна инклузија во додатни и 

воншколски активности и прилагодување на работата во зависност од потребите и побарувањата на учениците. 

 
Посебен акцент се става на прилагодувањето на наставниот курикулум со европските стандарди преку следење на упсехот , анализа на 

нивното подобрување на јазичните вештини. 

 
Активот го зема во предвид и полагањето на матурските испитите и планира и обезбедува стручна помош. 

 
Активот продолжува со унапредување и усогласување на критериумите за оценување како и тимско решавање на тековните проблеми. 

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ 

Во кои ќе бидат носители сите наставници од активот 

 Цели Задачи Време на реализација  

 Усогласување на годишните планирања Изработка на годишен план 01/09 - 10/09/2018 

 Усогласување на тематските планирања Изработка на тематски планови 10/09/-20/09/2018 

 Подобрување на успехот во наставата Снимање на проблеми 

План за дополнителна настава 

Октомври 2018 

 Освојување и пласман на натпреварите на регионално и 

државно ниво 

Изработка на пре-лиминарни тестови Октомври 2018 

 Усогласување на критериумите за оценување Анализа на европска стандардизација Ноември 2018 

 Подобрување на успехот на учениците Анализа на успехот во првото полугодие Декрмври 2018 
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 Разгледување на можностите за аплицирање на разни 

проекти 

Соработка со разни активи Јануари 201 9  

 Поттикнување на мотивација на учениците Продолжување на работата на јазични 

клубови. 

Запознавање со културата, традицијата и 

обичаите во земјата кој јазик се изучува 

Преку цела година 

 Анализирање на успехот од прво полугодие Подготовки за второ полугодие Јануари 

 Подобрување на редовноста на учениците Примена на стратегии за зголемување на 

мотивираноста со предметните наставници 

, ментори и родители. 

Цела учебна година 

 Учествување на државни натпревари Подготовки на ученици за натпревари преку 

додатна настава 

01/03 - 15/04/2019 

 Успешно спроведување на матурски испити Давање на инструкции и консултации. 

Подготовка на ученици за полагање на 

TOEFL 

Цела учебна година 

 Анализа на резултатите на работата од активот Размена на искуство 25/06- 30/06/2019 

 

 

Прилог бр: 11 Програма за работа на стручниот актив по стручни предмети 

 
 

Стручниот актив по текстилнии предмети во учебната 2018-2019 година ќе се залага за успешно применување на форми и методи за 
унапредување на воспитно-образовната дејност. 
Заедно членовите од активот ќе изработат тематски и годишни планирања за тековната учебна година. 
Членовите од активот работат на усогласување на критериумите за оценување на учениците по исти или слични предмети. 
Во тековните месеци на учебната година активот ќе извршува подготовки на учениците за учество на државни и регионални натпревари. 
Воедно членовите на активот доколку учествуваат на семинари, по нивното одржување заемно ќе ги пренесуваат сознанијата од 
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новитетите кажани на семинарот. 
Активот ќе прави анализа на реализацијата на наставната програма и изведба на работилници со различни содржини. 
Се планира еднодневна научна укскурзија во текстилни фабрики каде учениците ќе ги видат процесите на работа во текстилната 
индустрија. Доколку има можност со матурантите ќе се реализира посета на Техничко-Технолошкиот факултет во Штип и Технолошко- 
Металуршки факултет во Скопје, за да се запознаат со начинот и условите на студирање 
посета на текстилни фабрики во АД Фротирка, АД Палтекс, Витекс, Тренд текс, Нефи, Крзно , ММЦ , Мидан и одредени бутици во градот, 
еднодневна посета на модната недела во Скопје. 
Во наставните планови и програми да се вметнат содржини и активности од проектот за Интеграција на еколошката едукација во 
македонскиот образовен систем и проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието. 
Изработените предмети за облекување на часовите по практична настава, изборните предмети, додатна настава и слободните часови на 
училиштето да бидат прикажани на Образовното Рандеву, еко проект-ОХО, патрониот парзник на училиштето и други културни настани во 
градот. 
Како други активности во текот на учебната 2018-2019 година се: 
- анализа на постигнатите резултати од слободните активности, 
- резултати од одржаните натпревари 
- предлози за подобрување на успехот кај учениците 
- подготовки за определување на проектни задачи за изведување на матурските испити а воедно и помош на учениците за подготовка на 
завршни испити и државна матура 
-оваа учебна година активот успешно ќе работи за подобрување на работата во текстилните работилници, со заемно учество на ученици.. 
Активот со својот ентузијазам и стручност постојано допринесува за успешно совладување на наставните програми и планови, вклучување 
на ученици во различни проекти, успешно реализирање на матурски испити, подготовка на учениците за постигнување на солидни 
резултати за екстерно проверување на нивното знаење. 
Помагаме на учениците во надминување на проблемите и нивно решавање во периодот на адолесценција. 
Активот со учениците изработува модели од еко-производи (хартија, кеси, гума, пластика и други материјали) 
За реализирање на часовите и слободните ученички активности потребно е училиштето да обезбеди соодветен текстилен материјал. 
Наставниците од нашиот актив реализираат активна настава со вклучување на современи техники на учење како: 
-табелирање на податоци или инсерт метод, 
-мапирање или грозд метод 
- техника што знам што сакам да знам и што научив 
- дневник во две колони 
-техника агли 
- техника коцка 
- техника играње на улоги 
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- техника интервјуирање 
- изработка на ученички проекти со примена на ИКТ 

 
 

За слободните часови имаме изработено програми за 1,2,3,и 4 година во соработка со советничките од центарот за Средно Стручно 
Образование Лепа Трпческа и Адријана Палоши и истите се одобрени од Министерството за Образование и Наука на Р.Македонија 
За примена на стандардите за оценување на знаењето на учениците изработување аналитичка листа за оценување. 

 

Распоред на активности по месеци 

 
 

септември 
- изработка на тематски и годишни планирања за новата учебна година, 
- градење на критериуми за позитивна училишна средина, 
- стратегија за позитивни резултати на учениците, 
- запознавање на учениците со кодексот на однесување во училиштето 
- запознавање на учениците со еко стандардите и имплементација на истите, 
-Изработка на аналитичка листа за примена на стандардите за оценување по стручните предмети 
октомври 
-Состанок на активот за започнување со реализација на слободните часови, 
-тековни проблеми со почетокот на учебната година, 
-Примена на техники на оценување 
-Создавање на успешна стратегија за управување со учениците 
ноември 
-Согледувања околу оценување на учениците, 
-Анализа на бројот на пријавени ученици од четврта година за полагање на интерен испит 
декември 
-Анализа на успехот и проблемите во првото тромесечие, 
-тековни проблеми 
-градење на заеднички критериуми за намалување на изостанувањата на учениците од настава 
-меѓусебна помош за избор на теми за проектна задача на учениците од четврта година 
Јануари 
-Сумирање на полугодишни резултати од наставата 
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-Предлози за пофалби на ученици и нивно јавно истакнување 
-анализа на одржаните додатни и дополнителни часовиi 
-предлог за активностите во второто полугодие. 
февруари 
-анализа на работата на слободните ученички активности во текот на првото полугодие, 
-припрема за натпреварот за Образовно Рандеву 
-меѓусебна посета на часови 
-дискусии за примената на новите техники за активна настава 
март 
-анализа на посетените часови и меѓусебен разговор 
-соработка со професори од други училишта 
-разговор со учениците за нивнат6а толеранција и почит кон дгругите 
-активно учество за спроведување на еко стандардите 
(заштеда на електрична енергија,заштеда на хартија,уредување на училишниот двор и др) 
-припрема за натпреварот за Образовното Рандеву 

- подготовка на модна ревија за патрониот празник на училиштето 
април 
-разгледување на успехот на учениците и надминување на проблеми со оценувањето 
-реализација на модна ревија за патрониот празник на училиштето 

-еднодневна екскурзија 
-подготовка за натпреварот за еко производи-ОХО 
-спроведување на проектот за изработка на облека за ученици од основните училишта 
-учество на натпреварот Образовно Рандеву 
-поинтензивна работа со матурантите 
Maj 

-организација за презентација на проектните задачи од матурскиот испит 
-организација за презентација на слободните часови на училиштето 
-подготовка за натпреварот еко производи-ОХО 
јуни 
-учество на натпреварот еко производи-ОХО 
-припрема за реализирање на матурските испити 
-консултации со матурантите за интерните испити од државна матура и завршен испит 
-изработка на извештај за учебната година 
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-меѓусебна соработка за изведување на поправни испити 
Забелешка: Програмата може успешно да се реализира доколку нашиот актив има соработка и поддршка од останатите професори кои 
предаваат во текстилните паралелки како и од менаџерскиот тим на училиштето. 
 
 
 

ПРОГРАМА ЗА ХЕМИСКО ТЕХНОЛОШКА СТРУКА 
 

 

Учениците од хемиско технолошката струка потребно е во текот на целата учебна година да изработуваат одредени производи 

кои што се предвидени во тематската програма за истата струка. 

 
Учениците од хемиско технолошката струка ги посетуваат пекарите од општината и при тоа го пратат процесот на 

производство на лебот и белите печива. 

 
Тие го посетуваат "рудине"со што се запознаваат со начинот на конзервирање на овошјето и зеленчукот како и процесите кои 

настануваат при конзервирањето. 

 
Хемиско технолошкта струка планира посета на прехранбени организации надвор од општината со цел да се проследи 

процесот на производство на дадени прехранбени производи. 

 
Планираме посета на сокара,оцетара,пивара,посета на кондиторска индустрија,посета на 

конзервна  индустрија. сето тоа би го извеле доколку ни е овозможено од страна на 

раководителите од индустриите. 

Посетата надвор од општините би ја извеле доколку имаме дозвола од прехранбените организации. 
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Земаме учество во разни манифестации како што се "сливијада, "јајцејада" "образовно рандеву"кое се одржува на 

државно ниво во скопје. посетите треба да бидат реализирани согласно со месеците предвидени во тематските планови. 

 

 
   претседател на стручен актив 

проф: Сузана Трендафилова 
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Прилог бр: 12 Програма за работа на стручниот актив по изборни предмети 

 

ОСНОВНИ СОДРЖИНИ НА СТРУЧНИОТ АКТИВ 

ПО ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 
Стручниот актив по изборни предмети го опфаќаат наставниците кои предаваат во општествено хуманистичкото подрачје и природно 

математичкото подрачје по предметите: 

 Латински јазик, вовед во правото, иновации и претприемништво, психологија, педагогија, информатичка технологија, говорење и 
пишување. 

Цел на оваа програма е да: 

 Учествува во планирањето на наставата и работите кои се поврзани со воспитно-образовната дејност во училиштето, за 
унапредување на воспитно-образовната дејност во училиштето, преку успешно реализирање на поставените и планираните задачи и 
активности кои ги предвидува во годишната програма по соодветните предмети. 

 Планирање и реализирање на слободните активности преку проекти и меѓусебна соработка, припреми за републички и меѓународни 
натпревари се со цел за поголеми резултати и поквалитетни знаења кај учениците. 

 Усовршување на наставниците, воведување на нови техники и методи и нивна примена. 

 Поради различноста на наставните содржини кои се предаваат стручниот актив ќе се залага за меѓусебно помагање, следење на 
работењето и постигнатите резултати, разменување на искуства во врска со оценувањето и слично, се со цел подобрување на 
наставата. 

 Преку тимска работа, активот смета дека ќе се подигне професионалното ниво на наставниците и имиџот на училиштето. 

 Учество во реализацијата на програмата за еко-стандардите во училиштето. 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА-ОРИЕНТАЦИОНА 

 
Септември 

 Изработка на програма за додатна и дополнителна настава. 

 За усовршување и иновирање на воспитно-образовниот процес се предвидува реализација на проекти и семинари. 

 Градење критериуми за оценување на успехот на учениците. 
 Планирање писмени работи, контролни задачи тестови и изтражувачки проекти. 
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 Точки на акција за реализација на еко-програмата. 
Октомври 

 Разгледување на активности за унапредување на воспитно-образовната дејност во училиштето, воспитно-образовната дејност во 
училиштето. 

Ноември 

 Согледување на реализацијата на наставната програма за редовна настава. 

 Анализа на постигнатиот успех на учениците од првото тромесечје од учебната година. 

 Предлози за подобрување на успехот на учениците. 

 Избор и селекција на ученици за натпревари. 

 Подготовка и определување на проектни задачи за учениците од завршните класови 
Декември 

 Согледување од оценувањето на учениците (форми и критериуми на оценување) 

 Анализа на реализацијата на додатната и дополнителната настава (опфатеност, интерес, предлози, мерки за унапредување и 
надминување на потешкотиите, ако ги има) 

 Сумирање на полугодишните резултати од наставната работа. 
Јануари 

 Пренесување сознанија од семинари одржани за време на полугодишниот распуст. 

 Анализа на работата на слободните ученички активности во текот на првото полугодие. 
Февруари 

 Примена на нови техники и изведба на работилници. 

 Активности за подготовка на учениците за натпревари. 
Март 

 Анализа на досегашниот успех и предлози за подобрување. 

 Активности за подготовка на учениците за натпревари. 
Април 

 Анализа за реализација на наставната програма. 

 Предлози за подобрување на успехот 

 Активности за подготовка на учениците за натпревари. 
Мај 

 Подготовка за оформување на годишниот успех на учениците 
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 Учество на натпревари. 

 Анализа на применетите иновации во наставата. 
Јуни 

 Анализа на постигнатите резултати на слободните активности постигања на разни натпревари награди, конкурси и слично. 

 Анализа на резултатите од државната матура на учениците кои полагале некој од изборните предмети. 
Активот изготви план и програма за работа усогласено со мислењата на членовите на активот. 

Квалитативно држење на час е часот во кој е постигната целта, сите ученици се вклучени во наставата, примени се знаења за нови 

содржини, а учениците и понатаму остануваат креативни и способни за работа. Квантитативно држење на час е само остварување на 

предвидениот фонд на часови. 

За поголема соработка межу членовите на активот треба да се утврди фиксен термин за одржување на состаноците, олеснително сега 

ќе биде едносменското работење.Директорот повеќе да се инволвира во разрешувањето на одредени проблеми во однос на активот како и 

да ги вклучува представниците од активот во проекти во кои е вклучено нашето училиште, кои ќе се залагаат за осовременување на 

наставата. 

Добар час е часот во кој е постигната целта, сите ученици се активно вклучени во наставата, примаат нови знаења, се користат нови 

техники кои учениците ги прават активни и креативни, а знаењата трајни и корисни. 

Претседател 

Илија Лазаревски 

 
 
 

 
Прилог бр: 13 Програма за работа на стручниот актив по природните науки 

Професорите од активот на природните науки ,за подобрување на успехот на учениците и поголем интерес на истите при избор на 

природно-математичко подрачје при уписот во III година ,се договорија да се посвети посебно внимание на следните точки: 

-Континуирано држење на дополнителна настава со учениците кои имаат потреба за помош во совладувањето на наставната материја 

-Одржување на додатна настава со подобрите ученици 

-Континуирана консултативна настава во врска со матурски испити 
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- Континуирана консултативна настава во врска со проектни задачи на учениците 

-Изработка на нагледни средства(хамери) за помош при изведувањето на наставата 

-Усогласување на критериумите за оценување на предметите по природните науки 

- Континуирано држење на дополнителна настава со учениците со посебни потреби во совладувањето на наставната материја 

-Заради поуспешна реализација на воспитно образовните цели ,за активно учество на учениците е потребно постојано носење и употреба 

на пропишаните учебници и други помагала.Бидејки последниве години се повеке е евидентна појавата од голема незаинтереираност кај 

учениците,кое нешто се манифестира преку одбивањто да ја носат потребната опрема ,сметаме дека е неминовно поголемо присуство на 

педагошките служби преку сисематско набљудување,препораки и укажуање на учениците за нивните обврски и задачи од ваков карактер, 

како еден вид помош на предметните наставници ,а се во поглед на подобрување на конечниот успех кај самите ученици. 

-Заедничко изработување на чек -листи за интерно оценување на практичната настава по хемија 

-Посета на рудникот ,,Саса,,со учениците од втора година-гимназиско образование 

   -За поуспешна и посовремена наства по предметот Хемија и покрај другата потребна опрема и нагледни средства цениме дека     
неминовно е потребно набавка на еден компјутер од било која конфигураци и перформанси,    
   -За поуспешна и посовремена настава по предметот Биологија се повеке се наметнува потребата од опремување на еден 
специјализиран Кабинет со инсталирање на една компјутерска Лап топ конфигурација (дополнително ке биде доставена 
спецификација за набавка на потребна опрема,а како посебна намера се предлага преместување на телевизорот сто е поставен над 
таблата на соседниот зид кон источната страна на училницата ) 
-Учество во разни проекти од интерес на учениците 
-Набавка на хемикалии и инвентар за изведување на практичната настава по хемија 
-Посета на рудникот ,,Саса,,со учениците од втора година-гимназиско образование 
-За реализација на наставата по предметот Физика е потребна набавка на нагледни средства и опрема од посовремен тип ,како би 
можеле учениците да се запознаваат и усвојуваат материјата и посебно нагласени сегменти од одредени области во оваа наука а 
се од битно значење за напредокот и едукација на самите ученици во трендовско следење на низа појави и процеси во природата и 
пошироко, 
-По предметот Географија сметаме дека со набавката на електронската интерактивна Клејбард табла се задоволени сите 
критериуми и потреби од нагледни средства и опрема,- И во оваа наредна учебна година се планира подготвки и учество на 
предвиденте едукатвини семинари и натпревари од соодветен ранг 
-Генерално за подобро  репрезентирање на овој училишен центар се предлага зголемено учество на ученици на претстојните 
натпреварувања по сите предмети,но овде се јавува и одредени аномалии во смисла на слабата заинтересираност кај учениците во  
 


