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Врз основа на Член 24-а од Закон за средното образование КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 

82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 

49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 

6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 

30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/108), а во врска со член 6 став 3 од ПРАВИЛНИКОТ  за 

начинот на изведување на училишните екскурзии на учениците од средните училишта 

брБр. 07-9992/3 од 05.06.2014 година донесен од страна на Министерот за образование и 

наука, Стручниот тим  за  подготовка на Програмата за училишната екскурзија  за  учебна  

2019/2020 година ја подготви следната 

 
Програма за реализација на завршната  екскурзија надвор од 
територијата на Република Северна Македонија за учениците 

во III година при СОУ “Методи Митевски - Брицо” – Делчево 

Согласно Правилникот за начинот на изведување на училишни екскурзии 
за учениците од средните училишта ,програмата ги содржи следните точки: 
 

1. Воспитно-образовни цели; 
2. Задачи на училишната екскурзија;  
3. Содржини и активности; 
4. Раководител на екскурзијата,наставници и ученици; 
5. Времетраење на екскурзијата ; 
6. Локации за посета и правци за патување ; 
7. Техничка организаација ; 
8. Начин на финансирање; 

 

1. Воспитно-образовни цели 
 

Училишната екскурзија има за цел усвојување и проширување на знаења, 
развивање на различните интереси на учениците, примена на вештини и ставови 
преку непосредно запознавање на појавите и односи во прородната и 
општествената средина. Запознавање на други културни и естетски 
карактеристики на други народи и културно–историски знаменитости,  
индустриски и други капацитети, во земјите кои се цел на посета на екскурзијата. 
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2. Задачи на училишната екскурзија 
 

 Формирање на позитивен однос кон националните и интернационалните 
вредности, културните и естетските вредности; 

 Запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во  одделни 
краеви; 

 Развивање интерес и грижа за природата и практикување на еколошки 
навики 

 Запознавање на различни култури и знаменитости во други земји 
 Развивање на чувство за патриотизам, толеранција и соживот 
 Истражување на интегрирани  теми и области од природното и техничко – 

технолошкото подрачје; 
 Потикнување и манифестирање на позитивни емоции, другарување и 

поддршка, солидарност и подобро взаемно запознавање ; 
 Формирање на демократки ставови, социјализација, колективна заштита и 

стекнување на нови сознанија и искуства. 
 

3. Содржини и активности  
 

Содржините и активностите на екскурзијата се во согласност со  
поставените цели и задачи на екскурзијата и ќе се реализираат по следниот 
редослед. 

Разгледување на Рим,  Римскиот форум, Колесеумот, Форумот на Цар 
Трајан, Капитол, плоштадите Венеција и Еспанија, Барок плоштадите, плоштадот 
Нивона, Шпански скали, Фонтана Ди Треви и плоштадот Колона. 

Посета и рагледување на Ватикан, Ватиканските музеи, црквата Св.Петар, 
Сикстинската капела. 

 
Посета и разгледување на Фиренца, најстариот мост Понте Векио, Пијаца 

Де Ла Сирора, Санта Крече 
 
Попатна посета на Болоња, раглед главниот град на регионот Емилија 

Ромања, Болоња кој е познат по најстариот универзитет во Европа. Разглед на 
историскиот дел на градот, споменикот на Нептун, Базиликата Сан Петрино, 
Универзитето, Двете кули, Плоштад Маџоре. 

 
Разгледување на Милано,престолнината на модата преку организиран 

разглед на тврдината Сфорцеско, Pizza Duomo, централниот плоштад каде се 
наоѓа најголемата готска катедрала во светот. Прошетка по  Via Vittorio Emanuelle  
најдобрата шопинг улица, Oktogon, односно галеријата Via  Emanuelle 
многубројни продавници и посета на Миланската опера-Скала, плоштадот Солеа 
и палатата на правдата. Со овие содржини учениците ќе ги поврзат своите знаења 
од музиката и ликовната култура.Во Милано учениците ке реферираат за 
значењето на Миланската скала, архитектурата , уметноста и музиката. 
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Разгледување на Венеција со посета на Плоштадот и црквата Сан Марко, 
Мостот на воздишките,  Дуждевата палата, Мостот Риалто,  Каналот Гранде, Санта 
Мариа и Де ла Салуте. 

 
Посета на  Верона, разглед на градот, плоштадите Дел Ербе и Дел Сињори, 

Арената, куќата на Јулија. Учениците ќе ги поврзат знаењата од поезија, 
литература и уметноста. Во Верона учениците ќе изнесат моменти од 
литературата и уметноста поврзани со Ромео и Јулија; 

 
Дадените содржини ќе се реализиираат преку следните активности: 

набљудување, разгледување, фотографирање, споредување, анализа, дискусии, 
разговори и др. 
Организираниот разглед на сите градови ќе биде уште и со цел за: оразгнизирање 
на посета на објекти од забаваен карактер; 

Организирање на учениците и сместување во хотелски капацитети. 
 

4. Раководител на екскурзијата, наставници и ученици 
 

Директорот врз основа на своите надлежности именува раководител на 
екскуризјата кој заедно со  раководителите на паралелките го сочинуваат 
стручниот тим за организирање на екскурзијата. 

 Стручниот тим е во состав од класните раководители: Роза Стаменковска, 
Душанка Стојковска. Маца Илиевска, Тони Јанев, Јасминка Величковска и 
Даниела Мијалчова. 

 Раководител на екскурзијата е Тони Јанев. 
 Учесници на екскурзијата се ученици од III година. 

 

5. Времетраење на екскурзијата  
 

Екскурзијата е од типот на завршна екскурзија за учениците од СОУ 
М.М.Брицо. Планирано е да се реализира кон крајот на месец април и почетокот 
на месец мај во времетраење од 6 дена со најмногу три ноќевања . 
 

6. Локации за посета и правците на патување 
 
Прв ден Македонија – Игуменица (или Бари) 
 
Екскурзијата почнува со тргнување од Делчево со туристички автобус . Патот 
води преку Битола,  Ќафасан Драч. Патување со траект-брод до Бари. Ноќно 
возење.  (Траектот може да се користи и преку Игуменица) 
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Втор ден Бари – Рим 
 
 Пристигнување ва Бари во утринските часови. Пристигнување во Рим во 
попладневните часови., Сместување во хотел во околината на Рим. Организирано 
разгледување на Рим со локален водич. Ноќевање. 
 
 
Трет ден  Ватикан - Рим 
 
Појадок, посета и разгледување на Ватикан со локален водич, враќање во хотелот 
и ноќевање. 
 
 
Четврти ден Фиренца – Лидо Ди Јесоло 
 
 Појадок. Поaѓање кон Милано со посета и разгледување на Фиренца, попатна 
посета на Болоња . Разглед на Милано со локален водич. Пзтувањето продолжува 
кон Лидо Ди Јесоло, пристигнување во Лидо Ди Јесоло. Сместување во хотел. 
Можност за дискотека. 
 
Петти ден Палма нова - Љубљана 
 
Појадок, тргнување за Венеција, разгледување на Венеција. Патувањето 
продолжува  кон  Палма нова, Љубљана. Разгледување во вечерните часови на 
центарот на Љубљана. Ноќно возење преку Словенија, Хрватска и Србија кон 
Македонија 
 
Шести ден Македонија 
 
Пристигнување во Македонија во попладневните часови. 

7. Техничка организација   
 

За реализација на планираната екскурзија ќе се постапува согласно со 
поставените критериуми кои се однесуваат на техничката организација од 
Правилникот за начинот на изведување на екскурзии при што ќе биде  земено во 
предвид следново: 

 
Обврски на реализаторот на екскурзијата : 
 

 Превоз на учениците со современи туристички автобуси, со посебна 
опрема,а по потреба може да се ангажира и минибус во зависност од бројот 
на учениците; 

 Сместување на учениците во соодветни хотели; 
 Менито за исхрана на учениците да биде соодветно со потребите на истите 

и нормативите за исхрана на ученици; 
 Лекар, дневници за наставниците кои ќе ги придружуваат учениците. 
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Обврски на учесниците и раководителите на екскурзијата : 
 
Секој ученик-учесник во екскурзијата има обврска  да биде дисциплиниран 
,културно да се однесува,како во автобусот така и при постата на местата,да ги 
почитуваат сместувањата во хотелите,да ги почитуваат наставниците и 
сооучениците ,да не се одалечуваат од групата,да ги подмират направените 
штети,на време да ги уплатат сметките за екскурзијата.Одговорните наставници  
да исполнат во целост своите обврски. 
 
 
 

8. Начин на финансирање 
 

Целокупните трошоци за реализација на екскурзијата :сместување ,појадок 
,ручек ,вечера,превоз,превоз,лекар ,осигурување ,влезници за поста и други 
трошоци ќе бидат на товар на родителите чии ученици ќе бидат учесници во 
екскурзијата . 
Вкупната цена ќе биде одредена врз основа на доставените програма до 

туристичките агенции и спроведена постапка на начин  предвиден со закон за 

јавни набавки.       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Училишен одбор 
Претседател 

Гоце Стоиловски 
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