Почит кон патронот – Светиот отец Климент Охридски

Климент Охридски солиден, компетентен и апостолски лик.
Родоначалникот на средновековната македонска култура е роден во македонска средина, образуван во висока византијска школа, култивиран под
закрила на учителите Кирил и Методиј.
Се везден ги поучувал 3500-те ученици во неговата школа во Кутмичевица, охридско. Постојано работел, делел духовна храна, бил заштитник на
гладните, сиромашните, вдовиците, сираците, ги учел да ги калемат и обработуваат дивите овошки, ги лекувал....
Тој е автор на: многу поучителни слова, на похвалата посветена на Кирил Филозоф, похвалата за Кирил и Методиј ( “Панонски легенди“ ) и за честивиот
Лазар, за бестелесните Михаил и Гаврил, за блажениот пророк Захариј, за раѓањето на Св.Јован Крстител, преведувал богослужбени книги од грчки на
словенски (“Цветниот триод“). Јазикот во неговите поучителни книжевни дела е близок до народниот, додека во похвалните слова употребувал јазик
со највисоки средновековни естетски и уметнички мерила.
Тој е создавачот на македонската азбука.
Тој е првиот словенски епископ! Целокупното благородно дело на Св. Климент Охридски низ вековите било вградувано во народните преданија и
легенди.
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ВОВЕД

Годишната програма за работа на училиштето кој го носи името на првиот епископ Климент Охридски – родоначалник на средновековната
македонска култура, е краткорочен документ, во кој се поместуваат сите релевантни податоци, планови, интерни програми и други документи, врз
чија основа се реализираат задачите за време од една година, а кои се произлезени од Законот. Овој документ се заснова на:
➢

Законот за основно образование, Закон за работни односи, Закон за јавни набавки, Закон за организација и работа на органите на државната
управа и други закони (Законите се достапни на следните веб страни: www.pravo.org.mk ; www.eduligje.mk; www.eduzakoni.mk;
www.slvesnik.com.mk )

➢ Подзаконските и интерните акти ( разни кодекси, деловници за работа на органите , правилници... )
➢ Наставните планови и програми (http://www.bro.gov.mk/?q=osnovno-obrazovanie)
➢ Концепцијата за деветгодишно образование (http://www.bro.gov.mk/?q=osnovno-obrazovanie)
➢ Статутот на училиштето
➢ Програмата за развој на училиштето
➢ Програмата за работа на училиштето од претходната година
➢ Разните извештаи (Годишен извештај на училиштето од претходната учебна година, извештаи од интегрална евалвација,извештај
самоевалвација, извештај од разни проверувања, анализи, проекти, извештаи за финасиското работење на училиштето, записници и др.).

од

2

1.

ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО

Населбата Миравци е сместена во јужниот дел на Република Македонија. Оддалечен е 25 километри северно од Гевгелија и 15 километри
западно од Валандово. Територијата на Миравци зафаќа површина од 166 км2 и има 2626 жители. Оваа населба, со околните села, е со недоволно
развиена инфраструктура и со слаба финансиска и материјална ситуираност на граѓаните. Професионалното ангажирање на населението, во проценти
изгледа вака: 79% од населението е невработено, 78% од населението се занимава со земјоделие.
Демографските движења се минимални поради нискиот наталитет и раширената појава на заминување на младите луѓе во поголемите градови
или во странските земји.
Миравци е богато со културно историски обележја и обичаи. Меѓу највпечатливите се Ѓура Мара , Белиот мост , Русалиите, изворните народни носии,
песни и обичаи .
Школството во Миравци има длабоки корени - повеќе од 150 години . Наставата се изведувала во разни црковни и приватни објекти, а првото
наменско училиште било отворено 1884 година и за прв учител бил назначен Глигор Божинов. Како доказ за кажаното - на територијата на Миравци се
пронајдени “Алфавитарии“ - букварки од Кирил Пејчиновиќ, како и неговите “Огледало“ и “Евангелие“ .
Во 1925 година, со голема помош на рускиот учител Трофим Сахненко, била изградена училишната зграда во која се изведуваше настава сè до
1996 година кога се преселивме во новата училишна зградa.
Новата училишна зграда е современа градба која оптимално ги задоволува условите за реализација на современа настава. Наша гордост се убаво
уредениот двор и новата фискултурна сала.
Нашето училиште има долга традиција на успешноучество на општински, регионални, а последниве години и на републички натпревари. Во
годините наназад имаме освоено повеќе републички и регионални први награди и признанија по македонски јазик, биологија, природни науки,
математика, сообраќајно образование, библиотекарство, географија, противпожарна заштита и др.
Училиштето работи според државните наставни планови и програми за сите задолжителни и изборни наставни предмети.
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Општи податоци за училиштето во Миравци
Име на училиштето
Адреса, место, општина
Телефон
Факс
Е-маил
Основано од
Верификација – број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површина на објектот
Површина на училишниот двор
Површина на спортски терени и игралишта, спортска сала
Училиштето работи во смена
Начин на згревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки
Број на ученици

Климент Охридски
Ул.Гоце Делчев бр. 35 Миравци, Гевгелија
034-511-978
034-229-017
oumiravciepiskop@yahoo.com
Министерство за просвета на НРМ, 22.09.1948 г.
09-756/1
1988
Македонски јазик
1987,1996,2002
Тврда градба
2114
4483
1000
Во една смена
Сопствено парно греење
9
9
128

Подрачно , непотполно училиште Давидово
Име на училиштето
Адреса, место, општина
Телефон
Факс
Е-маил
Основано од
Верификација – број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површина на објектот
Површина на училишниот двор
Површина на спортски терени и игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на згревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки
Број на ученици

Гоце Делчев
Нема обележан уличен систем, Давидово, Гевгелија
034-229-017
034-229-017
oumiravciepiskop@yahoo.com
Министерство за просвета на НРМ, 22.09.1948 г.
09-756/1
1988
Македонски
1948
Тврда градба
267
2828
800
Во една смена
Огревни дрва
5
1
7
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Подрачно непотполно училиште Смоквица
Име на училиштето
Адреса, општина, место
Телефон
Факс
Е-маил
Основано од
Верификација – број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површина на објектот
Површина на училишниот двор
Површина на спортски терени и игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на згревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки
Број на ученици

Ѓорѓе Делев
Нема обележан уличен систем, Смоквица, Гевгелија
034-229-017
034-229-017
oumiravciepiskop@yahoo.com
Министерство за просвета на НРМ, 22.09.1948 г.
09-756/1
1988
македонски јазик
1948
Тврда градба
310
2667
Во една смена
Огревни дрва
2
1
8

Подрачно, непотполно училиште Милетково
Име на училиштето
Адреса, место, општина
Телефон
Факс
Е-маил
Основано од
Верификација – број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површина на објектот
Површина на училишниот двор
Површина на спортски терени и игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на згревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки
Број на ученици

Ристо Динев
Нема обележан уличен систем, Милетково, Гевгелија
034-229-017
034-229-017
oumiravciepiskop@yahoo.com
Министерство за просвета на НРМ, 22.09.1948 г.
09-756/1
1988
Македонски јазик
1970
Тврда градба
263
4874
Во една смена
Огревни дрва
3
1
10
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Просторни услови за работа на училиштето
Вкупен број на училишни згради
Број на подрачни училишта
Бруто површина
Број на спортски терени
Број на катови
Број на училници
Број на помошни простории
Училишна библиотека
Начин на загревање на училиштето

-

4+спортска сала
3
18606 м2
1
НП+П+1
18
9
1
Во ЦОУ со сопствено парно на нафта, во ПУ со печки на дрва

Матерјално-технички услови
Во однос на просторните услови, нашето училиште е сместено во солидна училишна зграда во ЦОУ Миравци, како и во трите ПУ ( со
мала задршка околу квалитетот на градбата во ПО во Милетково) . На почетокот на оваа учебна година се изврши темелно чистење и
дезинфекција на сите училишни згради и дворови.
Училишниот двор во училиштето во Миравци хортикултурно е солиден, а за негово наводнување се инсталира техничка вода со што
конечно се обезбеди доволно вода за зелените површини. Истото се овозможи и за училишниот двор за ПУ во Давидово.
За потребите на наставата по физичко и здравствено образование се користат месните спортски терени, а од пред некоја година
отпочна со работа училишната спортска сала, со што се надминаа повеќегодишните потешкотии за реализација на наставата по ФЗО.
Во централното и подрачните училишта има потреба од поправки на таванските конструкции и санација на зградата вп ПУ во
Милетково..

Материјално-технички услови

Училиштето е опремено со следните дидактички и други средства:100
компјутери, 8 ЛЦД проектори, 1 мимио табла, повеќе телевизори и печатачи, 8
магнетни табли, 8 комплети играчки и дидактички средства за учениците од 1-9
одделение, 3 пластифицирани делови од човечко тело, повеќе и разновиди
модели на машини и апаратури за физика и хемија, микроскоп, постери и тн.,
масички и 16 столчиња за прво одд. и лимен шкаф за архива, шкафчиња за
одлагање на личните работи за секој ученик.
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Мапа на Миравци и училиштето

Миравци е сместено на западниот брег на реката Вардар, на оддалеченост од околу 5 километри од нејзиното корито!
Училиштето е сместено во северниот дел на Миравци. Објектот е нов, убаво уредено, а има и голем, убаво уреден двор! Од надворешниот изглед на
училиштето, паѓа в очи зелено жолтата боја на фасадата и интересниот облик на покривот ! Нашето училиште и дворот се украс и гордост на нашето
населено место и пошироко!
Адресни податоци:
ул. Гоце Делчев број 35 ;
телефон/факс: 034-229-017 ; телефон:-34-511-978 ;
e-mail:
oumiravciepiskop@yahoo.com
ВЕБ страна : http://www.ooukliment.edu.mk/
ФБ профил: https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%9E%D0%A3-%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B8-343038665714969/.
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Скица на просторот во ООУ„Климент Охридски“ Миравци - приземје

остава
Трето одд.

Кабинет информатика
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остава

Четврто одд.
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к

Скали надолу
тоалет

тоалет

Второ одд.

Скали надолу

остава
Скали нагоре

медијатека
Скали нагоре

трпезарија
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е
н

а

секретар

Скали кон
подрум
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у
ж
е
н

тоалет

в
л
е
з

педагог
кујна

Северен заден влез

Катче

за

наставници

птиците

директор

Пристап од училишната зграда кон спортската сала
тоалет
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Скица на просторот во ООУ„Климент Охридски“ Миравци – прв спрат

остава

остава

Шетто одд.

Деветто одд.

Х

о

д

н

Седмо одд.

и

к

Скали надолу
тоалет

тоалет

Осмо одд.

Скали надолу

остава

Скица на просторот во ООУ„Климент Охридски“ Миравци – ниско приземје

читална
Прво одд.

Х

библио
тека

о
Скали нагоре

тоалет

тоалет

д

остава

н

Петто одд.

и

Источен
заден
влез

к

Кабинет по техничко о.

Соба за хигиеничари
Скали нагоре

Остава
кон
подрум
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Скица на простории во спортската сала во ООУ„Климент Охридски“ Миравци

Остава за
реквизити

Пресоблекувална
За момчиња

влез
Просторија за
наставник

Просторија за
наставник

Полуотворен
влез

Санитарен јазол за
наставник

Ходник

Пресоблекувална
за девојчиња

Санитарен јазол, тушеви за девојчиња

Остава за
реквизити

Санитарен јазол за
наставник

Санитарен јазол, тушеви за момчиња

Спортска сала
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Структура на училиштето
Училиштето има повеќе структури кои се носители на воспитно – образовната дејност. Училишниот одбор се состои од 7 члена и тоа:
тројца претставници од воспитно-образовниот кадар, тројца од совет на родители и еден од локална самоуправа.
Советот на родители го сочинуваат тројцата претставници на одборот на родители од секоја паралелка (и подрачните).
Наставничкиот совет се состои од 16 наставници чие матично училиште е нашето и уште 6 наставници чии матични училишта се другите
училишта од општината.
Стручни активи во нашето училиште има два, еден на одделенска настава и еден од предметна настава и истите работат на разрешување
на најразлични актуелни стручни проблеми и прашања.
Одделенски совети , исто така има два, по еден за одделенска и предметна настава, на кои се разгледуваат состојбите, се донесуваат
предлози и се доставуваат до наставнички совет.
Ученичката заедница ја сочинуваат претставници од одделенските ученички раководства од 6 - 9 одделение.
Членови на училиштен одбор

Членови на совет на родители

Кристина Петкова – наставник
Жаклина Стојанова - наставник
Никола Малевски – наставник
Митра Дичева – родител
Петар Петрушев – родител
Стојна Аевска - локална самоуправа
Илија Николовски – родител

1.Петар Петрушев,Борче Стојков, Гордана Ангелова;
2.Марија Динова. Драган Тановски, Симона Динова;
3.Елисавета Трајкова, Ивана Донева, Љубица Ивановска;
4. Виолета Манчевска, Зорица Василевска,Зорица Динова;
5. Петар Петрушев, Виктор Цветановиќ, Катерина Николовска:
6.Емилија Андонова, Мара Ристова, Тодорка Ристовска;
7. Митра Дичева, Мери Аевска, Тодорка
8.Тереза Малева, Катерина Николовска, Даниела Боева;
9. Ирена Минчева, Драги Биновски, Ване Иванов.

Стручни активи

Стручен актив на одделенска настава
Стручен актив на предметна настава

Одделенски совети

Одделенски совет на одделенска настава - 8
Одделенски совет на предметна настава – 13

Членови на ученичка заедница

12

Членови на еко-одбор

30

9.,
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Наставен кадар
Наставниот кадар во нашето училиште е составен од амбициозни, посветени и истрајни просветни работници кои даваат се од себе
секој ученик да го постигне максимално можното ниво како би се развиле во среќни, трудољубиви, љубопитни и успешни млади луѓе.
Во реализација на оваа цел учествуваат и директорот, педагогот,дефектолог, административниот работник, техничка служба и др.
Вид на вработен

Вкупно вработени
Наставен кадар
Стручни соработници
Директор
Административни работници
Техничка служба

Вкупно

27
16
2
1
1
7

Македонци
м
ж
7
20
2
14
2
1
1
4
3

Етничка и полова припадност
Албанци
Турци
Роми
м
ж
м
ж
м
ж

Други
м
Ж

Степен на образование на вработени

Степен на образование
Високо образование
Виша стручна подготовка
Средно образование

Број на вработени
16
4
7

Старосна структура на вработени
Години
20 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – пензија

Број на вработени
3
14
3
7
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Ученици - Централно училиште Миравци

Одд.

Бр.на
паралелки

Бр.на
ученици

Македонци

I

1

8

м
4

ж
4

II

1

12

8

4

III

1

5

4

1

IV

1

14

8

6

V

1

15

9

6

I–V

5

54

33

21

VI

1

17

9

8

VII

1

24

12

12

VIII

1

19

12

7

IX

1

14

8

6

VI – IX

4

74

41

33

I –IX

9

128

74

54

Етничка и родова структура на учениците - Миравци
Албанци
Турци
Роми
м
Ж
м
ж
м

Други
ж

м

Ж
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Подрачно непотполно училиште - Давидово
Одд.

Бр.на
паралелки

Бр.на
ученици

Македонци
м

Ж

3

2

1

III

1

1

IV

1

1

I

Етничка и родова структура на учениците- Давидово
Албанци
Турци
Роми
м
Ж
м
ж
м

Други
ж

м

ж

II

V

1

2

1

1

I–V

1

7

5

2

Подрачно непотполно училиште - Смоквица
Одд.

Бр.на
паралелки

Бр.на
ученици

Македонци
М
Ж

I

2

II

1

1

III

4

1

Етничка и родова структура на учениците - Смоквица
Албанци
Турци
Роми
м
Ж
м
ж
м

ж

м

Етничка и родова структура на учениците - Милетково
Албанци
Турци
Роми
м
Ж
м
ж
м

ж

м

Други

ж

2
3

IV
V

1

1

I-V

1

8

1
2

6

-Подрачно непотполно училиште - Милетково
Одд.

I
II
III
IV
V

Бр.на
паралелки

Бр.на
ученици

3
3
2
1

2

Македонци
М
Ж

3
1
1

Други

Ж

2
1
2
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I-V

Одд.

1
10
5
5
Преглед на вкупниот број на ученици и паралелки во ООУ,,Климент Охридски,, Миравци за учебната 2019/20 година
•

Вкупно на ниво на ЦОУ
пар

Давидово

Миравци

Вк.
учен

м

Ж

Пар..

Вк.
учен.

м

Ж

Пар.

Смоквица

Вк.
учен

м

ж

3

2

1

Пар.

Вк.
учен

I

1

16

9

7

1

8

4

4

II

1

16

10

6

1

12

8

4

III

1

12

7

5

1

5

4

1

1

1

IV

2

15

9

6

1

14

8

6

1

1

V

3

20

10

10

1

15

9

6

1

2

1

1

1

1

I–V

8

79

45

34

5

54

33

21

1

7

5

2

1

8

VI

1

17

9

8

1

17

9

8

VII

1

24

12

12

1

24

12

12

VIII

1

19

12

7

1

19

12

7

IX

1

14

8

6

1

14

8

6

74

41

33

4

74

41

33

153

86

67

4

128

74

54

1

7

5

2

1

8

VI – 4
IX
I – IX 12
-

м

2

Милетково
ж

Пар.

2

1

1

4

1

3

Вк.
учен.

м

Ж

3

3

3

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2

6

1

10

5

5

2

6

1

10

5

5

Наставен јазик

Број на паралелки
Број на ученици

Наставен јазик македонски
12
153

Наставен јазик - албански

Наставен јазик –
Турски

Наставен јазик –
Српски

15

Број на наставници
2.
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МИСИЈА И ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

Принципи на кои се темели работата на нашето училиште се: создавање услови за развој на демократичноста и индивидуалните способности
на учениците, ефикасност во образованието, воведување на основните воспитно образовни стандарди, развивање на соработката меѓу учениците,
наставниците и родителите, поврзување со локалната средина , меѓуетничка интеграција и интеграција на децата со пречки во развојот.
Поаѓајќи од овие општи и заеднички принципи, нашето училиште оформи и усвои своја мисија на која се темели реализацијата на развојниот
план на училиштето.
Изјавата за мисија на нашето училиште е:
,, Нашето училиште во интеграција со стручни институции им помага на наставниците кои се подготвени за промени и понатамошно
усовршување на работата со учениците,,

Иднината е најсуштествена нит која е вплотена во сите пори на училишното живеење. Децата се иднината. Оваа мисла е преточена во нашата
нова визија.
Изјава за визија на нашето училиште е:
Сакаме нашето училиште да образува ученици кои поаѓајќи од традицијата на својот народ , вдахновени со мудрост и труд, почитувајќи
ги различносите , да ги достигнат врвовите на сопствените можности!

3. ,,Lessons Learned,, -Веќе научено/ Стекнати искуства
Во годината што замина, а и претходните неколку, стекнавме практични сознанија дека со примена на активна настава, нови начини и методи
на учење и оценување, разновидноста на начините на примена на ИКТ во наставата внесе освежување и позитивни придвижувања во однос на
заинтересираноста на учениците за учење, како и подобрено самооценување. Сето ова се прифати како професионален багаж и предизвик од страна
на сите наставници, стручен работник и директорот, затоа што сметаме дека истото ќе им помогне на учениците да напредуваат во рамките на
своите способности и афинитети.
Учениците и родителите исто така го почувствуваа позитивното влијание на активните методи на учење и оценување , со заклучок дека треба
да се продолжи со оваа и други наставни пракси кои максимално му овозможуваат успех на секој ученик .
Поаѓајќи од ова искуство, планираме да продолжиме во овој правец , а секако и да го прошириме курикулумот на дидактичките средства
применувајќи ги во наставата, како би се поттикнала заинтересираноста на учениците за вложување повеќе напори и интерес во процесот на учење.
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Се продолжува со работа по „Програмата Кембриџ“ за учениците од прво до деветто одделение по наставните предмети математика и
природни науки.
4. Подрачја на промени
Кон крајот на учебната 2018/19 година , сакајќи да се добие претстава каде се наоѓа нашето училиште, во која насока се движи и кои се
неговите позначајни постигања и потреби, се изврши самоевалуација на работата на училиштето. Во таа насока работеа тимови наставници , педагогот
и директорот, па врз основа на тоа се изработи извештај.
Врз основа на согледувањата , по подрачја, може да се заклучи следново:
1. Организација и реализација на наставата и учењето

Порано , како слабост го потенциравме немањето соодветни услови за работа за децата со посебни потреби (стручен кадар,средства за
работа, просторија.......). Денес ова е надмината состојба, бидејќи во нашето училиште два дена во неделата работи стручен соработник –
дефектолог. Исто така за потребите на дефектологот и нејзината работа со учениците се опреми посебна просторија, се набавија одредени
средства за работа на дефектологот со ученици..
Во делот за реализација на разни проектни активности , има вклучување на наставниците
со своите искуства и стручност,а родителите со своите идеи, во избор на содржините во од ЕКО и МИО програмите, како и програмите за децата со
посебни потреби. Овде може да констатираме дека нашите наставници постојано се вклучуваат во подготовка и реализација на ЕКО и МИО содржини,
што не можеме да го тврдиме за родителите. Тие на овие активности не се вклучуваат директно. Во однос на изработка на ИОП за деца со ПОП и до
сега тие се изработуваа и реализираа, но сега – зајакнати со дефектолог во ОУ, тоа се направи уште поквалитетно.
Во иднина, се планира.....
-

Превземање чекори за препознавање и намалување на насилството меѓу учениците и останатите видови насилство;

-

Подобрување на условите за работа со децата со посебни потреби со опремување на сензорна соба.

2. Постигање и подршка на учениците
Ова подрачје опфаќа 2 подподрачја, а тие опфаќаат: постигања на ученици, следење на напредокот на учениците , повторување на ученици ,
состојба со број на ученици (во опаѓање или зголемување), учество во училишни и надворешни проекти(еко,МИО,антикорупција, насилство...),
активности на училишна библиотека и др.
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Во иднина, се планира.....
-Анимирање на наставниците за изработка на редовна анализа за успехот на ученицитепо предмети и одделенија и споредба со претходните
генерации, споредба на успехот во деветто одделение и понатаму во средно образование;
-Подршка на напредокот на учениците преку позитивна клима, истакнување, наградување..;
-Изработка на програма и протоколи во училиштето заради воочување на истото, како треба да се постапува при негово појавување, обука на
вработените , родителите и учениците заради справување и намалување на насилството.
3. Професионален развој на наставници, стручни соработници и раководен кадар

Како слабост во ова подрачје се наведува несоодветни услови (кадровски, опрема) за работа на наставниот кадар со ученици со
посебни образовни потреби. Подобрена е и опременоста на подрачните училишта со лап топи , печатачи, телевизори и други нагледни
средства.
Во иднина, се планира.....
-

Да се работи на создавање различни услови и можности за подобрување на комуникацијата меѓу учениците;
Воведување на поголем број на заеднички часови во наставата
4. Управување и раководење

Во ова подрачје, во СЕУ се наведени три приоритети за реализација во следните години.
За оваа учебна година , покрај другото, се планира изградба на катче со настрешница за изведување на часови во училишниот двор.

5. Комуникација и односи со јавноста

Комуникацијата и односите со јавноста ни се солидни. Имаме плодна соработка со локалната самоуправа, претставници од месна заедница и
бизнис секторот. За сите наши активности јавноста , особено родителите, ги информираме на најразлични начини: Веб страна, фејсбук, информатори,
евидентни листови, приемни денови, родителски средби, индивидуални разговори и др.

18

Единствена слабост (наша и нивна) е недоволниот интерес од еден дел од родителите за соработка со училиштето. До сега на различни начини
сме ги поттикнувале родителите поангажирано да учествуваат во животот и работата на училиштето. Родителите единствено , масовно учествуваат во
реализација на Новогодишен базар и работилници организирани од одделенските наставници. Во голем број присуствуваат и на свечени приредби
(патронат, Нова Година, прв и последен училишен ден). Но, сѐ помал е бројот на родители кои присуствуваат на приемни денови, советувања на
родители, родителски средби – особено од предметна настава.

Во иднина, се планира.....

-

Заеднички родителски средби (тековни и , кога се работи за внесување на некоја новина -пр. присуство на обезбедување и сл. )

-

Вклучување на родители во изработка на Годишната програма за работа на училиштето и Програмата за развој на училиштето.

-

Вклучување на родители во комисии (при подготовка на свечени програми, одбележувања на разни значајни датуми, организирање на
хуманитарни акции, за детските списанија, менито во училишната кујна, екскурзии, МИО активности и тн.

6. Училишна клима и култура
За потребите на изработката на СЕУ, се спроведе тимска анализа на работата во училиштето, залагања на вработените, условите за работа и престој и
тн. преку интервјуа, изработени анализи и споредби, извештаи на училиштето.
Учениците и вработените сметаат дека слаба страна ни е и стимулацијата на учениците и вработените при покажан посебен успех, посебно
ангажирање и постигање во наставата,воннаставните активности и др.
Приоритетни залагања за ова подрачје би биле проширување на соработката со бизнис заедницата и невладиниот сектор заради обезбедување на
поголеми средства за наградување и мотивирање на ученици и наставници за постигнати резултати, како и поголемо учество на учениците при
планирање, организирање и реализирање на активности и донесување одлуки.

Во иднина, се планира.....
-

Изработка на на протокол и правилник за наградување на наставници и ученици со помош од бизнис заедница, невладин сектор.
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7.

Соработка со родители и локалната средина

Постои соработка со родителите, но сепак потребно е истата да се подобри. Има добар дел од родителите кои не го посетуваат училиштето ниту
на отворен ден за соработка, ниту на родителски средби. Исто така и Советот на родители треба да покаже поголема активност и иницијатива во
спроведувањето на одредени активности во кои може да даде свој придонес.
Локалната заедница го помага училиштето во санирање на приоритетни градежни работи и други организациски планирања.
Постои одредена соработка со деловната заедница при реализација на одредени содржини од наставната програма. Се посетуваат институции,
стопански организации или занаетчиски работилници во населеното место и во пошироката околина.

Во иднина, се планира.....
-

Заеднички работилници за проблеми како превенција од насилство, дрога , алкохол , коцкање, сексуално општење, експонирање на
приватноста на социјалните мрежи.....
Наместо заклучок, сите проекции за надминување на слабите страни и врз основа на нив планирани идни приоритети ќе се вметнат во
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5. Календар за работа
Врз основа на член 40 став 3 од Законот за основно образовани(„Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), министерот за образование и наука донесе календар за
работа на училиштата кој детално ги определува работните и неработните денови во една учебна година. А согласно истиот се донесе

Календар за организација и работа на основното училиште „Климент Охридски“ Миравци во учебната 2019/20 г.

Член 1
Со овој календар се утврдува организирањето на учебна година на ООУ„Климент Охридски“ Миравци согласно програмските целини во наставната
година: полугодие, други форми на воспитно-образовна дејност и ученички одмор, за учебната 2019/20 година.
Член 2
Учебната година започнува на 01.09.2019 година, а завршува на 31.08.2020 година.
Наставната година започнува на 02.09.2019 година, а завршува на 10.06.2020 година.
Член 3
Наставната година ја сочинуваат две полугодија: прво и второ полугодие. Првото полугодие започнува на 02.09.2019 година и завршува на 31.12.2019
година. Второ полугодие започнува на 21.01.2020 година, а завршува на 10.06.2020 година.
Член 4
Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор. Зимскиот одмор започнува на 01.01.2020 година, а завршува на 20.01.2020
година. Летниот одмор започнува на 11.06.2020 година и завршува на 31.08.2020 година
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Член 5
Училиштето во времето од 11.06.2020 година до 18.06.2020 година организира дополнителна настава, одделенски испити и поправни испити, а од
14.08.2020 година до 20.08.2020 година организира подготвителна настава, консултации и други форми на помош на учениците кои треба да полагаат
поправни испити и одделенски испити и ги спроведува истите.

Член 6
Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.
Член 7
Во текот на наставната година во основното училиште се остваруваат 180 наставни денови.
Член 8
На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.
Член 9
Работните денови кога се изведуваат ученичките екскурзии, насатава во природа и денот на училиштето, се наставни денови кога се изведуваат
посебни програми.
Член 10
Со денот на влегување во сила на овој календар престнува да важи Календарот за организација на учебната 2018/19 година во основните училишта
(„Службен весник на Република Македонија“бр.116/17).
Член 11
Овој календар влегува во сила следниот ден од неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“, односно со усвојувањето на
Годишната програма за работа на ООУ„Климент Охридски “ Миравци за учебната 2019/20 година од страна на Училишниот одбор, а ќе почне да се
применува од 01.09.2019 година
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- Еколошки календар
16 септември
22 септември
08 октомври
15 октомври
16 октомври
5 март
22 март
7 април
22 април
15 мај
31 мај
5 јуни

Светски ден за заштита на озонската обвивка
Меѓународен ден без автомобили
Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата
Меѓународен ден на пешаците
Меѓународен ден на храната
Светски ден за заштеда на енергија
Светски ден за заштеда на водите
Светски ден на здравјето
Светски ден на планетата
Светски ден за заштита на климата
Светски ден против пушењето
Светски ден за заштита на животната средина

6.Настава
-

Вид на настава
ООУ„Климент Охридски“ Миравци својата дејност ја остварува согласно Законот за основно образование, Подзаконски и интерни акти,
Наставните планови и програми за основно деветгодишно образование, Статутот на училиштето, Програмата за развој на училиштето и друго .
Наставата во училиштето ја следат сите ученици од регионот на Миравци на возраст од 6 до 14 години.

-

Организација на задолжителна настава
Наставата во нашето училиште се реализира во една смена, како во централното, така и во подрачните училишта. Часовите започнуваат во
08:00 часот, а завршуваат во 13:25 минути. Во овој временски период се реализираат сите часови од задолжителна настава ,воннаставни и
други активности и обврски. Исклучок од ова правило има само во вторник кога ќе се реализираат часови за хор и после 13:30 часот !
Наставата се изведува , во најголем дел во класични училници (9 на број), со исклучок на наставата по техничко образование која се
изведува и во кабинет (1 на број). Имаме и 1 кабинет по информатика.
Прв задолжителен странски јазик е англискиот јазик и него го
изучуваат сите ученици. Вториот задолжителен странски јазик учениците и родителите го избираат по пат на анкета кон крајот на месец мај ,
или почеток на месец јуни секоја година. Од оваа учебна година, како втор странски јазик се изучува само германскиот јазик (од шесто до
деветто одделение).
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Одделенското раководство се определува секоја година во август месец. Обично, во одделенска и предметна настава, одделенското
раководство се преведува исто за следната учебна година. Но, во предметна настава понекогаш се прават измени на одделенските
раководители доколку директорот или училишниот одбор оцени дека некој одделенски раководител неквалитетно и несериозно си ја обавува
својата должност.
Поделбата на часовите на наставниот кадар исто така се врши во август месец и истата зависи од бројот на паралелките во ОУ и
евентуалните промени во наставниот план од страна на Бирота за развој на образованието. Во нашето училиште само професорите по
одделенска настава, математика, македонски јазик и англиски јазик не дополнуваат во други училишта. Од останатиот наставен кадар , во
други училишта дополнуваат професорите по физичко и здравствено образованиек и географија. Бидејќи немаат доволно часови, во нашето
училиште дополнуваат наставници од други училишта од општината по наставните предмети: техничко образование, музичко и ликовно
образование, информатика,француски и германски јазик и етика.
На распоредот на часовите во училиштето му се придава особено внимание, како би се задоволиле основните дидактички правила, но
секако и фактот поврзаност на нашиот кадар со другите училишта во општината. Поради тоа воопшто не е едноставно да се изработи овој
распоред. Дополнителен отежнувачки фактор е што при правењето на распоредот на овие часови мора да се внимава на оставање простор за
реализација на распоредот со часовите од додатна и дополнителна настава.

Изборна настава
Овој вид на настава се реализира од 3 – 9 одделение. Изборот на изборниот предмет го прават родителите и учениците по пат на анкета. На
учениците им се нудат сите изборни предмети согласно наставниот план. При изборот на изборниот предмет се запазува правилото секоја
година ученикот да изучува различен изборен предмет. Оваа учебна година изборот по одделенија е следниот:
6 одделение – запознавање на религиите
7 одделение – воспитание за околината
8 одделение – унапредување на здравјето
9 одделение – вештини на живеење
Часовите од изборна настава се составен дел на рапоредот на часови за задолжителна настава.
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-

Дополнителна настава
Определувањето на кои ученици, по кои наставни предмети и во колкав обем ќе посетуваат дополнителна настава го врши
наставникот,наставникот се консултира со педагогот, а потврдува и задолжува Наставничкиот совет. Одлуката на наставникот се темели врз
редовното следење на работата и активноста на ученикот, нивото на совладаност на знаењата , како и сознанијата за можностите на ученикот.
За ова секако се известуваат и одделенските раководители и родителите. Редовноста и постигањата на часовите од дополнителна настава се
бележат на посебно место за тоа во одделенскиот дневник. За овој вид настава секој наставник има посебна програма за работа.

-

Додатна настава
Во училиштето имаме извесен број на ученици кои имаат високо развиени интелектуални способности, трудољубиви се и со силна волја за
учење повеќе од задолжителното. Овие ученици се детектираат од страна на наставникот, за нив наставникот се консултира со педагогот,а се
известува Наставничкиот совет. За ова секако се известуваат и одделенските раководители и родителите. За овој вид настава секој наставник
има посебна програма за работа. Од овие ученици, по пат на училишни натпревари, наставникот ги определува учениците кои ќе учествуваат
на општински, регионални и други натпревари. Во последните години, нашето училиште редовно и успешно учествува особено на
натпреварите по: библиотекарство, математика, спорт, странски јазици, сообраќај , разни литературни конкурси и др.

-

Индивидуализирани програми со надарени деца
Во нашето училиште има ученици кои можат да работат според програма која е посложена од онаа за нивната календарска
возраст . Наставниците прават програми за работа со овие деца, доказ за тоа е големиот успех на наши ученици на разни
натпревари!

-

Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни програми
Во нашето училиште се подготвуваат посебни индивидуализирани програми за работа со деца со посебни образовни
потреби.Од декември 2017 година , два дена кај нас работи дефектолог. Другите три дена дефектологот работи во училиштето во
Негорци. Оваа учебна година, ќе се подготват програми за работа со 4 деца, од кои едното има комбинирани големи
психофизички потешкотии, другото има назнаки на аутизам, а останатите две деца имаат проблеми со видот. Бројот на часовите за
едното дете ќе биде редуциран, а видот на содржините детално ќе биде наведен во индивидуално образовните програми . Детето
кое има аутизам, како и двете деца кои имаат проблеми со видот редовно и целосно ја посетуваат настава. Детето кое има големи
комбинирани проблеми повремено работи со дефектологот, делумно ќе биде во редовна настава, а останатото време родителите
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приватно го носат во Центарот„Мајка Тереза“ во Гевгелија. Одговорни за реализација на овие програми се одделенската
наставничка од трето одделение и предметните наставници во шесто и седмо одделение.

7.Проекти кои се реализираат во училиштето
Оваа учебна година во нашето училиште се реализираат неколку проекти: Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен
систем , Меѓуетничка интеграција во образованието паралелно со унапредување со интегрирано образование, антикорупција, ненасилство.
Проектните активности се прикажани во делот за програми за работа на ОУ!

Покрај погореспомнатите проекти, во нашето училиште се реализираат и голем број на часови и воннаставни активности во кои се опфатени:
примена на ИКТ во наставата, Тоолкид, Програмата за образование за животни вештини, Математика со размислување, Формативно и сумативно
оценување, Водење на Е-дневник во наставата, Користење на информационен систем за управување со образованието ( ЕМИС ) ,Edubuntu во
наставата, Intel class во одделенска настава, G- compris во одделенска настава, Кембриџ програма и др.

8. Оценување
Целта на оценувањето и вреднувањето на воспитно образовната работа на училиштето е да се обезбеди стручен приод во проценување на
квалитетот на работата во училиштето, на резултатите што се постигнуваат и врз основа на тоа да се осмислат целите и активностите за нивно
перманентно подобрување заради подобрување на постигањата на учениците.
Задачите кои ја овозможуваат реализацијата на основната цел на ова подрачје во нашето училиште се:
• воспоставување на систем за постојано следење и прибирање на податоци за квалитетот на воспитно образовната работа;
• анимирање на сите субјекти од училиштето во процесот на перманентно следење на оценувањето во училиштето;
• непосредно следење и анализирање на состојбата и воведување новини во наставата (особено ИКТ, нови форми и методи на работа) во
функција на нејзино постепено унапредување;
• придонес кон усовршување на критичкото мислење на наставниот кадар и учениците заради објективно согледување на постигањата,
пропустите и недостатоците во работењето;
• поттикнување на постојан интерес кај раководниот и наставниот кадар за брзо внесување иновации во оценувањето и работењетоа сите
заинтересирани субјекти;
• зајакнување на афирмацијата на училиштето во локалната средина.
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Програмските содржини со кои ќе се реализираат поставените задачи од ова подрачје се следните: следење на планирањата на наставниците,
следење на нивото на примена на иновациите во однос на оценувањето, развивање на способноста за самооценување кај учениците, примена на
разновидни инструменти на оценување на учениците, примена на оценувањето на квалитетот на дополнителната, додатната, изборната настава,
следење на резултатите од ученичките натпревари, прибирање на информации за постигањата на учениците после завршувањето на основното
образование..
Што се однесува на оценувањето на постигањата на учениците од страна на наставниците, истото се спроведува формативно и сумативно, со
помош на разни видови на оценување со објективни тестови и применувајки најразлични инструменти (анегдотски белешки, аналитички листи, чек
листи) за бележење на забелешките од следењето на постигањата на учениците.
Календарот на оценување е составен дел на одделенските дневници. Истиот ги вклучува сите писмени оценувања во текот на учебната година
по наставни предмети.
Тимот за следење, анализа и подршка го сочинуваат директорот, педагогот, еден одделенски наставник и еден предметен наставник. Повремено,
во зависност која е целта на оценувањето , се вклучуваат и другите наставници. Следењето редовно се најавува (глобално) , а може да се случи и
индивидуално и ненајавено следење согласно потребите на одредени активности. Исто така , редовно се води протокол со впечатоци од секое
следење, а на одредени периоди се прави и извештај со заклучоци од извршените следења.
Самоевалуацијата на работењето на училиштето ја спроведуваме на крајот на секоја втора учебна година. Во истата учествуваат сите наставници,
распоредени по групи за седумте подрачја кои се предмет на анализа и оценување. Од последната самоевалуација , во заклучокот стои дека слаба
страна ни е дисциплината на учениците на часовите!
Како важен сегмент од воспитно-образовниот процес, нашето училиште им придава особено значење на воннаставните активности . Училишниот
спорт има големо значење за нашето училиште, заради што нашите спортски екипи во футсал, мал фудбал и кошарка се меѓу најуспешните во
регионот. Истото се однесува и на нашите ученици кои се членови на културно уметничкото друштво„Миравци“. Ученичките натпревари се главен
мотив за промовирање на успехот, учењето, постигањата. Нашите ученици се редовно меѓу најдобрите на натпреварите од „Детски семафор“,
библиотекарство, англиски јазик. Претходната учебна година особено голем и значаен беше освоениот бронзен медал на балканска математичка
јуниорска олимпијада од страна на нашиот ученик од седмо одделение Кристијан Митров. Општествено-хуманитарната работа во нашето училиште се
планира да се реализира покрај другото и со формирање и работа на хуманитарен одбор кој ќе им помага на стари и изнемоштени лица.
9. Подршка на учениците
Учениците може да ги претставиме како ,,Призма преку која се прекршува светлината,, ( се пренесува знаењето и искуството
на наставниците и родителите) , за да понатаму тие продолжат да се движат во сосема друга состојба отколку пред ,,призмата,, . За
учениците е многу важен квалитетот на дејствување на овие два фактора – наставници и родители. Затоа нивното влијание и нивната подршка мора да
биде најквалитетна. Домените за насочување на тоа влијание се многубројни. Некои од нив посебно ќе ги нагласиме.
-Постигањата на учениците се најважната придобивка од сето она што се подразбира под образование и воспитание. Во нашето училиште ,
постигањата на учениците се подржуваат преку: создавање на услови за работа кои се пријатни за престој и учење; набавка на најсовремени наставни
средства и помагала за сите наставни предмети и одделенија; истакнување на постигањата на учениците на огласна табла во училниците и во холот на
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училиштето, објавување на училишниот ФБ и Веб страната на училиштето; на наставнички совет или пред сите ученици; наградување со пригодни
награди за континуиран одличен успех и постигања на натпревари; наградување на првенец на генерацијата; бесплатно учество во екскурзии и др.
- Превентивни програми се прават повремено во зависност од поводот или актуелноста на некој проблем, како и редовните активности на
теми: Сида, Пушење, Рециклирање, Безбедност во сообраќајот и во средината воопшто, Дрога, Заразни болести, Борба против насилството во
училиштата, Малолетничка деликвенција, Анти корупција и тн.
-Безбедноста во ОУ ни е примарна преокупација. Заради тоа се набавени и редовно се сервисираат голем број ПП апарати, прозорците од
приземје се омрежени, училишните дворови се во најголем дел оградени, пред училиштето имаме поставено ,,легнат полицаец,, , има соодветни
сообраќајни знаци за предупредување во близината на училиштето, до училиштето и назад децата имаат безбеден превоз, ангажирање на агенција за
обезбедување, и тн.
-Социјално-емоционалната клима во училиштето е на високо ниво. Нашето училиште има број на ученици кој овозможува секојдневен личен
контакт на учениците со наставниците, на наставник со наставник и родител. Кај нас лесно се откриваат и разрешуваат евентуалните проблемски
ситуации. Учениците имаат можност веднаш да побараат и добијат помош од сите возрасни во училиштето. Комуникацијата на сите со сите е другарска
и најчесто одмерена. Моментно немаме случај на асоцијално однесување на некој ученик или пак на неприфаќање на некого во некоја група.
Социјално-емоционалната клима во нашето училиште е многу блиска на односите во семејството – поточно ние буквално сме едно големо семејство.

10. Грижа за здравјето на учениците
Покрај безбедноста, грижата за здравјето на учениците во училиштето е исто така висок приоритет. Се презема се што е потребно за да
нашите ученици останат здрави, а евентуалните проблеми ги решаваме брзо и ефикасно.
-Во однос на хигиената во училиштето, нашето училиште е најбезбедно, најчисто. Два пати дневно целото училиште се џогира со средства за
чистење , еднаш неделно се дезинфицира со специјално средство. Секојдневно се проветруваат просториите каде престојуваат ученици. Канти за
отпад има на повеќе места низ училиштето. Кујната и тоалетите редовно се дезинфицираат. Чешми има и во и надвор од училиштето. Учениците од
одделенска, а и некои од предметна настава имаат свои лични течни сапуни , покрај училишните. Учениците редовно се проверуваат за вошливост и
доколку има потреба, се известуваат родителите за превземање чекори за отстранување на истите. Од крајот на минатата учебна година сите ученици
имаат свои посебни шкафчиња.
-Систематските прегледи на учениците се реализираат редовно и согласно планот на службата од училишниот диспанзер. Систематските
прегледи се вршат во амбулантата во Гевгелија и за нив редовно се води евиденција во здравствените легитимации. При појава на евентуални
укажувања од лекарот кој ги води истите, се известуваат родителите.
-Вакцинирањето на учениците е исто така редовно, навремено согласно законските одредби и планот на службата за имунизација. До сега не
сме имале никакви проблеми од вакцинирање , а доколку некој ученик се плаши од вакцинирање, редовно ги покануваме и родителите на децата.
- Едукација за здрава храна од секогаш имало и ќе има во училиштето и тоа во сите одделенија, по сите наставни предмети, Повремено
реализираме и работилници за здрава храна , на кои редовно учествуваат и родителите.
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11. Училишна клима
-Училишна клима
Климата за престој и работа во училиштето ја прават сите вработени, ученици, родители. Во нашето училиште односот помеѓу наставниците,
како и односот меѓу учениците и наставниците се базира, традиционално на взаемно почитување( со ретки исклучоци). Секојдневната соработка меѓу
наставниците бара меѓусебно разбирање, почитување, договарање, подршка.
Аод второто полугодие на минатата учебна година наставата ја реализираме кабинетски, што придонесе за подобрување на климата во училиштето
за време ма одморите.
Односите меѓу учениците од ист или со различен пол се базира на взаемно почитување . Добрата соработка меѓу учениците од ист и различен пол
ја прави позитивна климата за работа на часовите и во училиштето. Заедничката работа на многу проекти ги зближува учениците од ист и од различен
пол. Заеничката работа при подготовка и учество на приредби, реализација на интерни проекти и, работа во различни тимови, учество на натпревари
во знаење, квизови, учество во спортски натпревари само ги зацврстуваат односите меѓу учениците од ист и различен пол. Во врска со поведението и
дисциплината во нашето училиште има вообичаени проблеми. Тоа се забележува од секојдневните набљудувања на однесувањето на учениците на
одморите, од разговори со ученици кои имаат проблем со дисциплината и од разговори со нивните другарчиња. Забележливо е се послободното
однесување на час, значителна раздвиженост и врева на одморите(свирење, викање, трчање по скали, меѓусебно задевање, невнимателно движење и
др.). Преку разговори и соработка со роднини, стручни лица и служби, се прават постојани напори да им се помогне на овие деца. За разрешување и
надминување на проблемите со поведението, училиштето превзема низа активности и мерки и тоа: индивидуални средби на одделенскиот
раководител и педагогот со ученикот и родителот; советувања со родителите, добивање посебни задачи за работа на час; разговори со одделенската
заедница; усмен или писмен укор од одделенскиот раководител, наставникот;намалување на поведение и друго. За поквалитетно, побрзо решавање
на проблемите во врска со поведението на учениците, се чувствува потреба од проширување на работните задачи на дефектологот (5 работни
денови), логопед, како и законска подршка за санкционирање на родители кои ги запоставуваат и малтретираат децата.

-Естетско и функционално уредување на училиштето
Нашето училиште има одлични услови за работа. Располага со 11 стандардни наставни простории, а наставата се изведува
кабинетски. Сите простории се користат максимално од страна на сите ученици.
Заедничките простории: трпезарија, аула, ходници, канцеларии се користат од страна на сите ученици и вработени.
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Санитарни јазли има на секој кат за учениците, како и во склоп на училишната кујна и административниот дел за
вработените.Истите се во одлична состојба.
Во нашето училиште (централно) прозорците и вратите се ПВЦ. Во сите кабинети се монтирани варолајт завеси , а постепено се
надградува и парното во простории кои преку зимата секогаш бараат пвеќе топлина(страничните простории). Постојано се врши
естетско уредување на просторот во училиштето, како и уредување и оградување на училишниот двор .
Основното училиште има и нова фасада, а извршена е и реконструкција на поткровна конструкција.
Наставата по ФЗО се реализира комплетно по сите училишни стандарди во просториите на новата училишна сала.
Во подрачните училишта училничкиот простор е адекватен, се користи максимално од сите ученици. Заеднички простории има во
сите подрачни училишта (училници прилагодени во сали за ФЗО, за играње на одмор кога е ладно или жешко, простор за исхрана).
Санитарните јазли секаде се нови, соодветни и ги задоволуваат санитарно хигиенските прописи.
-Етички кодекси
Во последните години постојано се внесуваат промени во секој домен од работењето на училиштето. Последниве неколку години се
трудиме истото да го направиме и на полето на имањето, промовирањето и инсистирање на почитување на различни кодекси : за начинот
на оценување на учениците, за однесувањето на родителите кон обврските поврзани со училиштето, за однесувањето на наставниците
воопшто и во рамките на училиштето, имаме изработено и еколошки кодекси.
-Мултикултуризам
Мултикултуризмот како потреба на современото живеење , се повеќе е присутен и во нашата заедница. Со оглед на тоа дека
етничкиот состав на населението во нашиот реон е етнички со 100% македонци, до пред извесно време , контактите на нашите ученици
со ученици кои се припадници на друга етничка заедница беа само преку учеството во играорното друштво од Миравци, а секако и преку
изучување на разни содржини во наставата или преку екскурзии и сл. Со учениците од Калково и Јосифово – каде има ученици од турска
националност од пред 2 - 3 години, самоиницијативно почнавме да соработуваме. Сите активности во целост се предвидуваат и во
проектот„Мултиетничко интегрирање во образованието“ . Продолжуваме и понатаму со вакви слични активности со нив.
-

Односи меѓу сите структури

Според бројот на учениците, наставниците и останатите вработени, нашето училиште е мало, што го сметаме за предност во однос на
воспоставување на блиски и солидни односи. Меѓу учениците, родителите и наставниците има коректни односи: потребно почитување,
соработка при надминување на евентуални проблеми и потешкотии , заедничко учество во училишни активности и тела. Се разбира
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секогаш може и подобро, па затоа сметаме дека за да може родителот да биде поприсутен во училиштето, на ниво на држава да се
донесат соодветни закони или други законски акти како родителите би имале оправдување за отсуство од работа.
12. Професионален развој
Основното училиште има проширени задачи во смисол наставници да се оспособат за квалитетно имплементирање на принципот
на почитување на индивидуалните разлики меѓу учениците, а тоа е дирекно поврзано и со принципот на ефикасност на образованието.
Поаѓајќи од општите цели на нашето училиште, во однос на интерното стручно усовршување се планира да се реализираат повеќе
активности: реализација на активности согласно посочените потреби за промени во акционите планови, посета на нагледни часови,
реализација на активности од најразлични проекти(Кембриџ, Мултиетничка интеграција, екологија, математика со размислување....),
реализација на активности од интерни проекти, унапредување на квалитетот на оценуијата на училиштетвањето и ИКТ вештините и др.
Потребите за сопственото стручно усовршување и зголемување на ефектите од сопственото работење оваа година наставниците го
искажуваат на стручните тела и истите се составен дел на акционите планови.
Стручното усовршување на наставниците се врши и преку индивидуални советодавно консултативни разговори меѓу директорот,
педагогот и наставниците, разновидни едукации со колеги во и надвор од училиштето, со расправи на состаноци на стручните органи и
тела, дисеминации и др.

13. Вклученост на семејствата во училиштето
Без цврсто поврзани алки во дидактичкиот триаголник нема ефективно училиште! Ова значи дека на училиштето му се неопходни
родители кои се во тек со работата на училиштето, кои придонесуваат во подобрување на истата, кои се партнери на воспитнообразовниот кадар во воспитанието и образованието на нашите ученици и нивни деца! Во нашето училиште родителите се доста
присутни, но најчесто на барање од училиштето. Ова се однесува за: родителски средби, советување на родители, приемни денови,
разрешување на актуелни проблеми.
Задоволни сме во однос на учеството на родителите кога се реализираат активности од видот: еколошки акции, приредби,
работилници, уредување на училниците, организирање на екскурзии, полуматурски забави , советувања и друго.
13. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето
Комуникацијата на училиштето со локалната заедница е секојдневна, квалитетна и неопходна. Локалната самоуправа има коректен
однос кон нашите потреби и истата ја известуваме за секој сегмент од нашето работење. Исто така сме задоволни и од месното население
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кое секогаш има чувство за нашите потреби.Бизнис заедницата во нашата средина е неразвиена и затоа сме претежно ориентирани кон
локалната самоуправа , МОН и други државни институции.
Институциите од областа на културата во нашата општина се:театар, пионерски дом, музеј, библиотека, културно-уметнички
друштва и др . Со нив имаме плодна соработка по различни пшоводи( претстави, одбележувања на јубилеи, детски фестивали,
натпревари, посети и др.).
Квалитени и секојдневни ни се контактите со образовните институции , не само од општината туку и пошироко. Соработката е на
планот на размена на професионални искуства меѓу наставници и друг стручен кадар, на административни лица и директори со основни ,
средни училишта, работнички универзитети, музички училишта и др..
Со невладините организации редовно соработуваме, било по наше барање , било по нивна иницијатива(еко активности, ЕУ
караван, Аполонија фондација – за деца со посебни потреби и др.
Спортот во Миравци е високо котиран . Нашиот училишен спортски тим остварува соработка со многу други училишни тимови од
државата и надвор од неа. Познати се спортските успеси на нашите фудбалери, кошаркари, ракометари и др. Формиравме училишни
спортски клубови и здруженија кои го подржуваат спортот и физичката рекреација и се очекува само комплетирање на раководната
структура.
Здравствените организации редовно и навремено си ги реализираат своите работни задачи кои се поврзани со нашите ученици. Тоа
се; Диспанзерот за имунизацијај и систематски прегледи на учениците, санитарната служба, диспанзерот за училишна дентолошка
контрола на учениците и др.
За нашата работа и постигања, населението има можност да се запознае преку училишниот ФБ профил и ВЕБ страна на ОУ,
општинската медиумска служба, детските списанија, на општински манифестации, информатори, а формиравме и новинарски клуб и др.
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ПРОГРАМСКИ ПРИЛОЗИ

Кон годишната програма за работа на
ООУ,,Климент Охридски,, Миравци
во учебната 2019/20 година
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Преглед на наставен кадар
Презиме и име
1. Добарџиев Тони

Наставник - физичко и здравствено образование

Работно место

2. Челевска Милиќевиќ Тодорка

Наставник - математика , физика

3. Танова Маја

Наставник - македонски јазик

4. Андоновска Аница

Наставник - историја, географија, граѓанско образование

5. Гогов Зоран

Наставник - музичко образование

6. Димитриева Роса

Наставник - биологија, хемија, воспитание за околината, унапредување на здравјето, природни науки

7. Јанев Александар

Наставник - ликовно образование

8. Зумровска Љубица

Наставник - техничко образование

9. Ѓорѓиева Сузана

Наставник - англиски јази

10. Малевски Никола

Наставник - англиски јазик.

11. Младеновска Кристина

Наставник –информатика

12. Беќарова Сузана

Одделенски наставник, 2. одделение

13. Стојанова Жаклина

Одделенски наставник, 3 . одделение

14. Пeткова Кристина

Одделенски наставник, 4. одделение

15. Димитрова Каролина

Одделенски наставник, 5. одделение.

16. Ефтимова Васка

Одделенски наставник, 1. одделение

17. Радинска Благица

Одделенски наставник, ПУ Милетково.

18. Ничевска Марија

Одделенски наставник, ПУ Давидово

19. Ѓореска Благица

Одделенски наставник, ПУ Смоквица

20. Ризова Тодорка

Наставник- запознавање со религии,етика

21.Викторија Прбаклиева

Наставник – германски јазик
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Преглед на бројот и структурата на задолжителни предмети и часови од 1. до 5. одделение за учебната 2019/20 год.

Наставен
предмет
Македонски
јазик
Математика

I

II

216

216

180

Англиски јазик

ЦОУ
III

ПУ
Милетково

Смоквица

Вкупно

216

216

1656

180

180

180

1440

108

108

108

108

792

72

72

72

72

72

576

72

72

72

72

72

72

576

72

72

72

72

72

72

576

36

72

72

72

72

324

72

72

72

72

72

72

432

IV

V

216

180

180

Дави
дово
216

180

180

180

180

72

72

108

108

Ликовно образование

72

72

72

Музичко образование

72

72

Природни науки

72

72

Техничко образование
Работа со компјутер и
основи на програмирање
Општество

36

36

36

72

72

72

72

72

468

Физичко и здравствено
образование

108

108

108

108

108

108

108

108

864

Вкупно

828

828

936

972

1008

1044

1044

1044

7704
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Настав.предмет
Македонски јазик

Преглед на бројот и структурата на задолжителни предмети и часови од 6. до 9. одделение за учебната 2019/20 год.
VI
VII
VIII
IX
144
144
144
144

Вкупно
576

математика

180

144

144

144

612

Англиски јазик

108

108

108

108

432

Германски јазик

72

72

72

72

288

Ликовно образование

36

36

36

36

144

Музичко образование

36

36

36

36

144

Природни науки

72

72

Техничко образование

36

36

Информатика

72

36

Географија

72

72

72

72

288

Историја

72

72

72

72

288

Етика

108

36

Граѓанско образование

36
36

36

72

72

72

216

Физика

72

72

144

Хемија

72

72

144

36

36

Биологија

72

Иновации
ФЗО
Вкупно

108

108

108

108

432

1008

936

1044

1080

4068
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Преглед на планирани часови од изборна настава
Предмет
Запознавање
на религиите
Воспитание за
околината
Унапредув. на
здравјето

Бр.на групи
одделенија
1

Вештини на
живеење

1

1

Одд. и број
на часови
VI
72
VII
72
VIII
72

Број на
Ученици
17

IX
72

1

Одговорен наставник
Ризова Тодорка

24

Димитриева Роса

19

Димитриева Роса

14

Љубица Зумровска

Преглед на планирани часови за одделенски час(животни вештини)
Степен на организирање

Број на паралелки

Одделение

Број на
часови

Предметна настава

4

VI- IX

144

Одделенска настава

7

II – V

252

Преглед на структура и форми на други видови настава
Други видови настава

Број на групи

Одд.

Број на
ученици

Бр. на часови
неделно

Бр. на часови
вкупно

Одговорен наставник

Додатна и
дополнителна

7

II - V

64

2

504

Сите наставници од II - V

Додатна и
дополнителна

4

VI - IX

86

2

288

Наставници од
VI - VIII

Продолжителна

/

VI - IX

/

5

/

Предметниот наставник
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Преглед на бројот на опфатени ученици,одговорни наставници и број на часови од додатна и дополнителна настава по наставници
Одговорни наставници
Наставен предмет
Опфатени ученици
Танова Маја
Македонски јазик
86

Број на часови
40

Андоновска Аница

Географија, Историја, Граѓанско образование

86

44

Челевска М.Тодорка

Математика, Физика

86

46

Димитриева Роса

99

50

Викторија Прнаклиева

Биолог, хемија, восп. За окол, Природни науки, Природни науки и
техн, Унапредување на здрав.
Германски јазик

86

12

Гогов Зоран

Музичко образование

86

6

Јанев Александар

Ликовно образование

86

6

Зумровска Љубица

Техничко образование

65

13

Добарџиев Тони

ФЗО

86

25

Младеновска Кристина

Информатика

44

5

Ѓорѓиева Сузана

Англиски јазик

85

53

Малевски Никола

Англиски јазик

63

53

Ризова Тодорка

Запознавање со религии, Етика

44

5

Петкова Кристина

четврто одд.

16

67

Димитрова Каролина

петто одд.

15

65

Ефтимова Васка

прво одд.

Беќарова Сузана

второ одд.

12

Стојанова Жаклина

трето одд.

4

55

Ничевска Марија

ПУ Давидово

9

58

Радинска Благица

ПУ Милетково

6

60

Ѓореска Благица

ПУ Смоквица

7

62
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ПРЕГЛЕД

На бројот и видот на ученички екскурзии и настава во природа

Вид на екскурзиите
1.Рекреативни

Времетраење
еднодневни

Дестинација
општина

Динамика
октомври
април

Ученици
I – IX

2.Наставно рекреативни

еднодневни

Р. Македонија

II – IX

3.Наставно рекреативни

еднодневни

зимски центри

октомври
ноември
април
декември
јануари

4.Наставно рекреативни

Дводневни
(тридневни)

Р. Македонија

октомври
април

VI

5.Наставно рекреативни

Tридневни

Р. Македонија

септември
октомври

IX

6. Настава во природа

Петдневни

II – IX

пролет
Р. Македонија

7.Излети

еднодневни

.до 30 км

Есен, пролет
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Преглед на неделни задолженија на преметни наставници со часови во учебната 2019/20 година
Презиме и име на
наставникот
1.Танова Маја, неопределено

Наставен предмет

О д д е л
I

II

III

IV

V

е н и е
VI

Македонски ј.

VII
4

VIII
4

одд.
Рак.

IX
4

4

Вкупно

VIII

библиотека
2. Челевска М. Тодорка, неопределено

4

математика

5

4

физика
3.Младеновска Кристина, определено

информатика

2

1

4.Андоновска Аница, неопределено

географија

2

2

историја

2

биологија

4

2

2

VI

4

2

8

1

1

2

2

2

2

8

2

2

2

6

2

хемија

2

2
2

4

2

прир.науки

2

англ.ј.цо

2

2

2

4

3

3

14

ПУ Давидово
7.Малевски Никола, неопределено

англ.ј. Цоу

17

3

унапред.на здр.

восп.за окол

6.Ѓоргиева Сузана, неопределено

4

2

граѓанско о.

5.Димитриева Роса, неопределено

16

6
2

3

3

3

3

3

IX

11

ПУМилетково

5

ПУ Смоквица

4

10.

Германски јазик

10. Зумровска Љубица, неопределено

Изборен –вештини на жив.

2

2

2

8

2

техничко образов.

2

1

Музичко образов.

12.Добарџиев Тони, неопределено

ФЗО

3

ПУ Давидово, Милетково,
Смоквица

9

2
VII

иновации
11.Гогов Зоран, неопределено

3

1

1

1

1

1

1

4

3

3

3

3

15
9

13.Јанев Александар определено

ликовно образов.

1

14.Ризова Тодорка, определено

Запозн. на религии

2

етика

2

1

1

1

4
2

1

1

40

ПРЕГЛЕД

На неделни задолженија на наставниците од одделенска настава со часови за учебната 2019/20 година
Презиме и име

Одд.

Димитрова Каролина,
неопределено

V

5

5

2

2

2

Ефтимова Васка,
неопределено
Беќарова Сузана,
неопределено
Стојанова Жаклина,
неопределено
Петкова Кристина,
неопределено
Ничевска Марија,
определено
Радинска Благица,
неопределено
Ѓореска Благица,
определено

I

6

5

2

2

II

6

5

2

III

6

5

IV

5

Давидово
I,III, IV,V
Милетково
I, II, III, V
Смоквица
I, II,III, V

Македонски
јазик

Математика

Ликовно
образов.

Музичко
образов.

Природни
науки

Техничко
образов.

2

Работа со
компјутер и
основи на
програмирање
2

Општество

ФЗО

Вкупно

2

3

25

2

1

3

21

2

2

1

3

21

2

2

2

2

1

3

23

5

2

2

2

1

2

2

3

24

6

5

2

2

2

2

2

2

3

26

6

5

2

2

2

2

2

2

3

26

6

5

2

2

2

2

2

2

3

26
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ГОДИШНА ПРОГРАМА

За работа на директорот
ООУ,,Климент Охридски,, Миравци
учебна 2019/20 година
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОР НА УЧИЛИШТЕТО
за учебната 2019/2020 година

Содржина/ опис на активности

Очекувани резултати

Соработка

Време на реализација

Планирање на на работата на училиштето

Изготвување на Годишната програма за
работа на училиштето по делови и како
целина

Педагог,наставници,комисии,р
одители

август

Консултативен состанок со Бирото за развој на
образование

Следење на упатствата од Бирото за развој
на образование за промените во
наставниот планза воспитно образовната
дејност

Биро за развој на образование

август

Подготовка и одржување на седница на
Наставнички совет ,распределба на
одделенија и наставни предмети

Подготовка за успешен почеток на
учебната година

Стручна служба,

август

наставници

Стручна служба,

Распределба на часови од задолжителна
настава ,изборна настава и задолженија на
стуктурните подрачја од внатрешната
организација на училиштето

август

наставници

Ефикасност во работата на училиштето
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Контрола на хигиената на училиштето пред
почетокот на учебната година

Подобрување на условите за работа и
санирање на оштетените делови

хигиеничари

август

Учество на состанокот на Училишниот одбор
за усвојување на Годишната програма за
работа за учебната 2019/2020 година

Усвојување на Годишната програма за
работа за учебната 2019/2020 година

Членови на УО

август

Свечен прием на
првачињата и

Одбележување на почетокот на учебната
година

наставници

септември

укажување на задачите и обврските на
учениците кон училиштето и учењето

Насоки и координација во планирањето на
наставните планови и програми

Планирањето и програмирањето да
бидат во согласност со новиот Наставен
план и програма

Стручна служба

Септември

Подготовка и реализација на работилница
со дефектологот за ИОП програма

Подготовка на програми за деца со ПОП

Дефектолог, насавници и педагог

Септември

Дисеминација на обука за деца со ПОП

Реализација на работилница

Дефектолог, наставници и педагог

Септември, Октомври
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Посета на П.У с.Давидово, с.Милетково,
с.Смоквица

Увид во работата на подрачните
училишта

Педагог, наставници

Во текот на целата година

Одржување на хигиената во училишните
простории и училишниот дом

Уредување на училишните простории и
училишниот дом

Хигиеничари, наставници, ученици

Во текот на целата година

Консултации, следење на работата на
наставниците

Соработка и насоки за поквалитетна
реализација на наставата

Педагог

Септември

Конституирање на Совет на родители

Остварување на подобра соработка со
родителите на учениците

Педагог, родители

Септември

Размена на искуства со други директори

Стекнување на нови искуства од областа
на раководењето и менаџирањето

Директори на други училишта

Во текот на целата година

Спроведување активности за обележување
на празникот

Запознавање на првачињата со нивните
права и обврски

Педагог, наставници, ученици и
родители
Октомври

‘’11 Октомври,, и прием на првачињата во
Детската организација

Соработка со локалната средина

Согледување и подобрување на
квалитетот на наставата

Градоначалник, педагог и родители

Во текот на целата година
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Посета на часови

Увид при реализацијата на задачите
предвидени со годишните програми

Педагог

Октомври, ноември, април и
мај

Следење на примената на нови наставни
форми, методи и средства во наставата

Унапредување на воспитно-образовната
работа во училиштето

Педагог, наставници

Континуирано

Увид во главната книга-запишување на
првооделенците

Следење на квалитетот на извршените
задачи

Стручна служба

Октомври

Учество во работата на ученичката
заедница / Парламент ниво на училиште

Подобро решавање на проблемите на
кои наидуваат учениците

Педагог, наставници

Во текот на целата година

Увид во водењето на педагошката
евиденција и документација

Уредна педагошката евиденција и
документација

Стручна служба

Во текот на целата година

Увид во дневни подготовки

Да се види дневната подготовка како и
примената на современите форми и
методи

Стручна служна

Континуирано

Педагошки увид на одделенски час во
одделение и увид на часовите во
воннаставните активности

Увид во реализација на наставниот час и
степен на примена на современи форми
и методи

Подобрување на соработката на

Вклучување на родителите во

Стручна служба, одделенски
раководител

Стручна служба, родители и

Октомври

Во текот на целата година
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родителите

активностите на училиштето за
подобрување на условите за работа

наставници

Следење на работата на хигиеничарите

Подобрување на хигиената во
училишните простории и училишниот
двор

Хигиеничари

Организација и одржување на
Одделенските совети за прво тромесечие
(одделенска и предметна настава)

Согледување на успехот на учениците и
предлог мерки за негово подобрување

Разгледување и анализа на успехот и
дисциплината на учениците во првото
тромесечие на Наставнички совет

Анализа на успехот и поведението на
учениците во ова тромесечие

Педагог, наставници

Ноември

Помош при организација на истражување
‘’Професионален развој кај наставниците,,

Реализација на проектот

Педагог, наставници

Континуирано

Непосредна индивидуална работа со
одделни категории на ученици

Подобрување на успехот и поведението
на учениците

Одделенски раководител,

Во текот на целата година

Следење на работата на стручните активи

Согледување на работата на стручните
активи при реализирањето на нивните
задачи

Педагог, наставници

Во текот на целата година

Педагог, наставници

Ноември

наставници, родители

Континуирано
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Следење на реализацијата на воспитната
компонента преку воспитно-образовната
работа на наставниците

Зголемување на воспитната функција во
училиштето

Педагог, наставници

Континуирано

Консултативни состаноци

Запознавање со новините во воспитнообразовниот процес

Советници, инспектор

По потреби

Следење на реализацијата на програмата
на дополнителна и додатна настава

Да се види квалитетот на реализацијата
на дополнителна и додатна настава

Педагог, наставници

Континуирано

Превземање на активности и следење на
подготовките за одбележување на
Патрониот празник

Успешно одбележување на Патрониот
празник

Стручна служба, наставници, локална
средина, технички персонал

Септември-декември

Активности за обележување на
Ноговодишните празници

Обележување на Новогодишните
празници

Педагог, наставници, ученици

Декември

Средби со родители колективни и
индивидуални (подобрување на
дисциплината и односот кон инвентарот)

Спречување на несакани појави и
оштетување на инвентарот

Родители, наставници

По потреба

Согледување на успехот на учениците и
предлог мерки за нивното подобрување

Педагог, наставници

Декември, јануари

Организација и подготовка на одржување
на Одделенски совети на крајот од првото
полугодие
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Оддржување на Наставнички совет на
крајот на првото полугодие

Анализа на успехот и поведението на
учениците во првото полугодие

Стручна служба, наставници

Декември, јануари

Присуство на родителски средби

Разрешување на тековни проблеми

Стручна служба, наставници,
родители

По потреба

Изготвување на полугодишни извештаи за
успехот на учениците во првото полугодие

Собирање на податоци за изготвување
на извештаите

Стручна служба, наставници

Јануари

Дискусии со наставниците за потешкотиите
со кои се соочуваат при реализацијата на
програмските задачи и нивно надминување

Навремено откривање и елиминирање
на проблемите во текот на наставата

Наставници

По потреба

Увид во работата на пописната комисија

Согледување на квалитетот на
извршениот попис

Членови на пописна комисија

Јануари

Состанок со Училишниот одбор за
разгледување на полугодишниот извештај
за работа на училиштето

Информирање на Училишниот одбор за
полугодишниот извештај за работата на
училипштето

Членови на УО

Јануари

Насоки за професионално ориентирање на
учениците од деветто одделение

Помош на учениците за избор на идна
професија

Педагог, наставници

Во текот на целата година
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Увид во работата на училишната
библиотека

Изнаоѓање начин за збогатување на
фондот на книги во училишната
библиотека

Одговорен наставник во библиотека

Февруари

Изнаоѓање на форми за користење на
слободно време на учениците во рамките
на училиштето

Правилно и рационално користење на
слободното време на учениците во
училиштето

Педагог, наставници

Март

Следење на еколошкото воспитување на
учениците и учество во организирање на
еколошки акции

Поуредни училишни простории и двор и
подигање на еколошката свест на
учениците

Наставници, родители, ученици,
локална самоуправа

Март

Учество во работата на одделенските
совети за третото тромесечие

Согледување на успехот и слабостите на
учениците

Педагог, наставници

Март-Април

Одржување на Наставнички совет

Анализа на успехот и поведението во
третото тромесечие

Стручна служба,наставници

Март-април

Организација и реализација на
предвидените меѓуучилишни натпревари

Да се согледат условите и можностите за
реализирање на натпреварите

Наставници,локална самоуправа,
родители

Април-мај

Информирање и насочување на родителите
за упис на учениците во средни училишта

Запознавање на родителите со условите
за упис во средните училишта

Наставници ,родители

Мај-јуни
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Инструкции и помош во организирање во
организирање на училишните екскурзии
(маршута и траење)

Запознавање на учениците со местата за
посета

Наставнници, БРО, локална
самоуправа,родители

Присуство на родителската средба
,информирање на родителите за
организирање на полуматурска забава

Подготовка за успешно организирање на
матурска забава

Наставници ,родители

Мај

Мај

Мај
Следење на упис на

Уредна педагошка евиденција

Педагог,наставници,родители

првачиња и соработка со родители
Навремено набавување на
свидетелствата за учениците
Набавка на свидетелства за учениците

Присуство и следење на Одделенскиот
совет на крајот на учебната година

Да се запази единствен критериум за
оцени на крајот на учебната година

Организирање на продолжителна настава
за учениците со слаб успех

Поефикасно изведување на
продолжителна работа

Одржување на Одделенски совет по
продолжителна настава

Да се видат резултатите од
продолжителна настава

Секретар,педагог

Мај

Стручна служба, наставници

Мај

Стручна служба, наставници

Стручна служба, наставници

Јуни

Јуни
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Одржување на Наставнички совет на крајот
на учебната година

Утврдување на резултатите на учениците
постигнати во оваа учебна година

Стручна служба, наставници

Јуни

Подготовка и изготвување на Годишен
извештај за работа на училиштето

Навремено и правилно изготвување на
Годишен извештај за работа на
училиштето

Стручна служба,наставници

Јуни

Следење и увид на педагошката евиденција
и документација на одделенските и
матичните книги

Уредна педагошка евиденција и
документација

Стручна служба,наставници

Разгледување на

Разгледување на

Годишниот извештај на Наставнички совет

Стручна служба,наставници

Јуни

Јуни

Годишниот извештај

Учество на состанок на УО (усвојување на
Годишен извештај)

Усвојување на Годишниот извештај

Членови на Уо

Јуни

Подготовка за доделување на свидетелства
и други награди на учениците за завршено
одделение и награди од натпревари

Доделување свидетелства и награди

Секретар,наставници,ученици,педагог

Јуни

Изготвување на решенија за годишен
одмор на вработените

Навремено изготвување и доставување
на решенија за годишни одмори

Секретар

Јуни

Директор
Марија Костадинова
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ПРОГРАМА
За работа на педагогот на училиштето
учебна 2019/20 година

Миравци, август 2019
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Годишна програма

За работа на стручниот соработник-педагог , ООУ„Климент Охридски“ Миравци, учебна 2019/20

Стручните соработници имаат единствена позиција во училиштето, од која имаат увид во целокупната работа на ОУ, имаат можност да ја поврзуваат теоријата и практиката, можност да
идентификуваат потреба и да им дадат стручна подршка на сите што се вклучени во воспитно-образовниот процес. Сите негови ингеренции и заложби се во функција на остварување на целите на
основното училиште и воспитно-образовниот систем пошироко.
Стручните соработници имаат голема улога во градење и спроведување на развојните и превентивните стратегии во функција на учење и развој на учениците. Во сите аспекти на своето
работење , стручниот соработник - педагог манифестира професионални вредности како: ученикот му е во прв план, имаат посебен професионален интегритет во ОУ, се залагаат за доверливост на
информациите до кои доаѓаат во своето работење, еднаквоста, инклузијата и социјалната правда им се водечки принцип, секогаш е иницијатор за промени и континуиран развој во ОУ.
Професионалните вредности и вештини на педагогот кои ги стекнал на додипломско образование и континуирано ги надградува до крајот на кариерата се следниве:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1.Работа со ученици
2.Работа со наставници
3.Работа со родители
4.Соработка со заедницата
5.Професионален развој и соработка
6.Аналитичко – истражувачка работа
7.Училишна организација, структура и клима.

Професионалните компетенции на педагогот, односно неговите работни задолженија, детално се прикажани во табелата што следи.
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Подрачје:

Компетенции

Активности

Цели

Реализација

Соработници

Индикатори/ докази/ форми/
методи

1.Работа со
ученици

Подршка на
учениците во
учењето

Гради високи лични
стандарди за успех и
позитивен став кон учењето.
Идентификува фактори кои
можат да доведат до неуспех,
дава препораки.
Поттикнува и развива на
самодоверба и
самопочитување кај
учениците.
Комуницирањето го заснова
на почит и внимание,
промовирање позитивни
вредности, ставови и
однесувања кои ги очекува и
од учениците.

Следи стручна литература за
концептите за когнитивниот развој,
за стратегии, методи и техники за
учење, за мотивирањето, за социо емоционалниот развој, за
позитивната комуникација.

Изработка на презентација за
„Концептите за когнитивен развој,
учењето и нставата и нивната
поврзаност со поучувањето“ и
презентирање пред учениците.

-Да се осознаат факторите и
влијанијата на процесите на учење и
мотивирање за учење;

Повремено, по
потреба , во текот на
годината

Пишан текст

Директор

презентација

ученици

-Да ги научат методите и техниките
за успешно учење;
-Да се осознае процесот на
социјален и емоционален развој и
нивната поврзаност со однесувањето
на учениците;

Наставници

Октомври

-Да се разберат предизвиците на
комуникацијата и соработката меѓу
луѓе со различни културни,
вредносни и искуствени
карактеристики;

Приспособува пристап кон
ученици во зависност дали е
индивидуално или групно
советување, како и видот на
проблемот.
Модерира педагошки
работилници и избира
соодветни вештини за
поучување..Пружа помош на
ученици за развој на
самостојно учење.1Б3; 1Б4;
1Б8; 1Б9; 1Б10;1Б11; С1Б1;
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С1Б2; С1Б3
Следење и
подршка на
развојот на
учениците

Проценува подготвеност на
ученици за вклучување и
унапредување во ВОС.

Педагошки разговор со родителот и
детето кое треба да се запише во
1.одделение, прием на документи.

Сензибилно и со различен
пристап приоѓа кон различните
образовни потреби на
учениците(идентификација и
подршка).

Учество во работа на комисија која
запишува деца во прво одделение.

Идентификува потенцијални
фактори кои може да доведат до
неуспех и дава препораки.
Избира соодветен пристап за
инклузија и промовира
користење на асистивна
технологија од страна на
учениците.
Идентификува и реагира со
стратегии за справување со
кризни состојби на учениците.
Дава подршка закористење на
слободното време на учениците
во ОУ.
1Б1; 1Б2, 1Б5; 1Б6; 1Б7; С1Б4;
С1Б5; С1Б6; С1Б7

Изготвување документи(планови,
процедури, препораки) за
идентификување на образовните потреби
на учениците и обезбедување соодветна
подршка.
Организација и реализација на различни
видови на индивидуална и групна работа
со ученици за прашања поврзани со
учењето, успехот и системот на
вредности.
Учество во идентификување на ученици
со ПОП, советува и охрабрува користење
на ИКТ и асистивна технологија.

-Да се осознаат карактеристиките на
когнитивниот развој, учењето и
наставата, како и нивната поврзаност со
поучувањето;

Мај, јуни

Одд.наставник

Обрасци за запишување

Одд. Раководител
Родител

-Да ги осознаат своите лични,
индивидуални начини научење и потреби
од подршка во учењето;
-Да се развиваат различни концепти и
модели за развој на инклузивно
образование;

Дефектолог

Октомври
Пишани процедури, планови,

-Ефикасно да се користи асистивната
технологија во работата со ученици со
ПОП;
-Да се разберат предизвиците во
комуникацијата и соработката со
припадници на различни култури;

Евидентни листови, досиеја
на ученици

По потреба во текот на
учебната година
Ноември

Организирање на работилници за
зголемување на самодоверба и
самопочитување.
Организирање активности за развој на
хуманоста, солидарноста и меѓуетничка
соработка.

По потреба во текот на
учебната година
Проектна документација

Професионална
и кариерна
ориентација на
учениците

Избира и користи соодветни
методи и инструменти за
утврдување на интересите и
способностите на учениците
Заради професионална
ориентација и советување за
кариерно насочување и
општествени можности.

Испитување на професионалните
интереси и способности на учениците.
Информирање на учениците за мрежата
на средни училишта во РМ и насоките
кои истите ги опфаќаат.
Индивидуални и групни советувања со
ученици и родители за правилен избор
за понатамошното образование или

-Да се разберат важноста и начелата на
професионалната и кариерната
ориентација на учениците;
-Да се информираат за состојбата на
пазарот на трудот;

Април

Одд. Раководител

мај

дефектолог

Инструменти за
самооценување на интереси
и способности на учениците
Инструменти за анализа и
проценка, мислење на
педагог
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Подрачје:

1Б12 ; 1Б13

професија

Компетенции

Активности

Цели

Реализација

Соработници

Индикатори/ докази/ форми/
методи

Дава стручна помош на
наставниците во разбирање и
примена на програмските и
концепциските документи.

Организирање и реализирање на
предавања, работилници за
концепциски и актуелни документи,
програми, приоди во наставата.

-Да ги разберат и научат
концепциските и програмските
документи и стандарди за основно
образование;

По потреба на
актуелни случувања
во ОУ

Наставници

Стручни материјали од
МОН, БРО...

2.Работа со
наставници

Подршка на
наставниците
за планирање
и
реализирање
навоспитно –
образовниот
процес

Дава стручна подршка во
планирањето и реализација
на настава, интерактивна,
иновативна настава и
изработката на ИОП.
Кај наставниците поттикнува
да имаат високи очекувања од
учениците и да создаваат
средина која стимулира
истражување, учење и
независност.
Дава стручна помош за
обезбедување на позитивна
социоемоционална клима во
училницата.
Дава подршка на почитување
на етичкиот кодекс во
оценувањето, како
резултатите од оценувањето
да се користат за
подобрување на процесот на
учење, да изготвуваат
инструменти за вреднување и
самовреднување на

Одд.раководит
ел

-Да ги познава актуелните програми
што се користат во училиштето;
Следење на настава и давање
повратна информација на
наставниците.

Учествување во инклузивен тим.

Увид во квалитетот на планирањата
и консултирање со наставници за
нивно подобрување.

-Да ги спознаат принципите за
изработка на ИОП и неговата
важност за учениците со ПОП;

Повремено во
договор со директор
и по потреба

-Да ги спознаат видовите на
планирања во ВОР;

Согласнопрограмама
та за работа на ИТ

-Да ги спознае индивидуалните
карактеристики на учениците и
нивните азвојни периоди;

Октомври

-Да ги разберат начините на влијание
на средината врз поттикнување и
овозможување на учењето;

Давање насоки за за планирање
активности за ученици кои имаат
потешкотии во совладувањето на
наставните содржини.

-Да ги знаат начелата за
воспоставување на позитивна
емоционална клима во училницата;

Реализира консултации за создавање
стимулативна средина за учење.

-Да разбере дека примарната цел на
оценувањето е унапредување на
постигањата на учениците;

Набљудување на однесување на
ученици на час и одмори и

-Да ја знаат суштината и значењето

Октомври, ноември
Сопствени обрасци за
евиденција на состојбата
со планирањата на
наставниците
По потреба и во
соработка со
наставник

Хронолошки дневник

Записници во
евиденцијата на стручните
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учениците и за себе.
Дава насоки за користење на
различни извори на знаења,
за спроведување на проектни
активности.
Дава стручна помош на
раководителот на
паралелката.
Вреднува педагошки аспекти
на учебниците.
2Б1; 2Б2; 2Б3; 2Б4; 2Б5; 2Б6;
2Б7; 2Б8; 2Б9; 2Б10; 2Б11;
С2Б1; С2Б2;С2Б3; С2Б4; С2Б5;С
2Б6;

консултирање со наставници заради
подобрување на климата во
училницата.

на проектите на ниво на држава;
-Да ја разбере вистинската улога на
одделенскиот раководител;

Подржување на наставниците за
демократско оценување и земање во
предвид на резултати од оценување
во идните планирања.
Организирање и реализирање на
информативни средби (сам и во
тим) за актуелни настани и иновации
во наставата, за проекти...

Евидентни листови за
работа, консултации со
наставници
По потреба и во
договор со дитектор

Давање подршка на одделенскиот
раководител при планирање на
содржините за одделенскиот час и
неговиот придонес во работата на
одделенската заедница.

По потреба, доколку
зе забележи дека
нема подобрување
во одд.клима

Давање насоки за документирање на
постигањата на учениците со помош
на различни методи и инструменти
за евиденција на постигањата на
учениците.

Подршка на
наставниците
за работа со
учениците

Промовира почитување на
разликите и демократските
вредности, почитување на
личноста на секој ученик и
развој на неговите силни

активи

Подготвување и реализирање на
отворени часови заради
демонстрација на современи форми,
методи исредства за работа.

Во договор со
наставници и
директор

Помагање и подржување на
наставниците во процесот на
самоевалуација(лична и на ОУ).

По потреба еднаш во
годината со н-т и на
две години за ОУ

Објаснување на наставникот за
специфичните потешкотии , или
ранливи категории, кај одредени
ученици и на начините на работа со

Инструмент за евиденција
на постигања на
учениците

По потрба и во
соработка со
наставниците

-Да го разберат влијанието на
социјалните и културните фактори
врз образованието и обратно;

Кога некој наставни
искаже потреба или
ако процени
дефектолог, педагог

Инструменти за
самооценување на
наставниците

Ученици
Одд.
Раководител

Евиденција на
консултации со
наставници

-Да ја разберат големата важност на
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страни.
Дава подршка на
наставниците за
индивидуализација на сите
видови настава, натпревари...

Му помага на наставникот во
справување и разрешување на
проблеми со однесување на
учениците и за
воспоставување добра
комуникација Н-У и У-У.

нив.

Запознавање на наставниците со
карактеристиките на
новозапишаните ученици.

приспособување на наставата на
карактеристиките на учениците;

Мај, јуни

-Да ги осознаат принципите на
добрата комуникација на У-Н; У-У;
-Да ги разберат можните причини за
однесувањето на учениците и нивно
разрешување;

По потреба на
разрешување
напојава натакво
подолготрајно
однесување

Упатување на наставниците кон
поефективна комуникација и
соработка со родителите.

-Да ја разберат важноста на
соработката меѓу наставниците и
родителите;

По искажана желба
за соработа од страна
наставникот

Предлага соодветни содржини за
родителски средби и учествува во
некои родителски средби по
потреба.

-Да спознава методи на наставничко
– родителска соработка;

Помагање на наставникот да ги
согледа причините за несоодветно
однесување на ученик, му предлага
стратегии за надминување и
следење на ефектите.

наставници

Им помага на наставниците
да откријат различни начини
на работа со ученици со
различни лични
карактеристики.
2Б12;2Б13; 2Б14;2Б15; 2Б16;
С2Б7
Подршка на
наставниците
за работа со
родителите

Им помага на наставниците ,
со различни методи и
содржини да ја подобрат
наставничко-родителската
соработка.
2Б17; 2Б18

Соработување со наставник при
идентификација, поттикнување и
мотивирање на надарени ученици.

наставници

Обработени педагошки
текстови

По барање на
наставникот
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Подрачје: 3.Работа
со родители

Компетенции

Активности

Цели

Реализација

Соработници

Индикатори/ докази/ форми/
методи

Индивидуални
и групни
советувања и
консултации
со родителите

Ги идентификува кризните
ситуации во семејството кои
го засегаат развојот и учењето
на учениците и дава
соодветна подршка на
родителите, семејството.

Помагање на родителите да
препознаат како кризната ситуација
во семејството е поврзана со
учењето и развојот на учениците , и
како да реагираат.

-Да го разберат влијанието на
семејството врз когнитивно,
емотивно и социјално
функционирање на учениците;

По потребаи по
барање на родтел,
наставник

Семејство

Обработени педагошки
текстови

На родителите на децата со
ПОП им помага да ја разберат
состојбата на нивните деца и
им дава соодветна помош и
подршка.
Користи различни методи за
индивидуални и групни
советувања на родителите.
3Б1; 3Б2 ; С3Б1; С3Б2

Споделување на соодветен начин на
родителите информации за учењето
и однесувањето на ученикот.

Родители
Директор

-Да ги прошират знаењата за
комуникација на родителите со
училиштето;
Евиденција на
консултации со родители

Организирање групни или индивидуални консултации за подршка на
родителите за подобрување на
комуникацијата и мотивираноста на
ученикот.

По пријава од
одделенски
ракобводител

Информирање на родители на деца
со ПОП за да нивните права, обврски
и бенефиции и ги упатува до
релевантни институции.

Повремено , по
потреба

Презентациии,
брошури....

Реализирање на индивидуални
консултации за подршка на
родители на деца со ПОП.
Организирање на групни и
индивидуални советувања со
родители чии деца се соочуваат со
неуспех, нередовно посетување на
настава и несоодветно однесување.
Едукација на
родители

Знаења од својата стручна
област , на соодветен начин
им ги презентира на
родителите.

Изготвување материјали за
едукација на родители (презентации,
брошури, флаери) за нивната
родителска улога и помош во учење.

-Да ги осознаат карактеристиките на
учењето на возрасните, како и
методите и формите за едукација на
возрасните;

Им помага на родителите да

Информирање на родителите за

-Да ја разберат потребата од

Повремено

родители
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Вклучување на
родителите во
животот и
работата на
училиштето

развијат вештини со кои ќе го
поттикнат развојот и учењето
на дете.

услугите што им ги нудат
училиштето, наставниците, стручните
соработници...

3Б3; 3Б4

Организирање на едукативни
работилници (развојни
карактеристики, карактеристики на
учење, ризични однесувања,
електронско насилство, мотивација
за учење, самодоверба.....).

Промовира доверба и
разбирање – особини важни
за градење партнерски и
ефективен однос со
семејствата.

Планирање и овозможување на
вклучување на родителите во
работата на ОУ: здравствена заштита,
различности, професионална
ориентација, јавна и културна
дејност, претприемништво....

Ги мотивира родителите да се
вклучат во активностите на
училиштето.
3Б5; 3Б6; 3Б7

Подрачје:

јакнење на родителските
компетенции заради поуспешен
развој и напредок на нивните деца;

-Да се осознаат начините на
соработка на семејството со ОУ, како
и можностите за учество во животот
и работата на ОУ;

Септември

Родители

Стручноста на родителот
во ПО

Директор

Соработување со советот на
родители.

Компетенции

Активности

Цели

Реализација

Соработници

Индикатори/ докази/ форми/
методи

Промовира соработка со
локалната заедница.

Презентирање и промовирање на
работата на ОУ

-Да се осознае важноста на
соработката со институции од
локалната заедница;

По потреба

Директор

Флаери,фотографии,

Градоначалник

Известувања, посети на
инститиции

4.Соработка со
заедницата

Соработка со
локалната
заедница

Придонесува културните
вредности на заедницата да се
рефлектираат во ОУ.
Прибира информации за
фирми од локалната средина
каде може да се реализира
практична настава.

Средби и договори со директори и
сопственици на фирми од Миравци
и пошироката заедница.

Вклучување во организација на
превентивни, едуктивни,

Одговорен од
канцеларијата
за јавна
дејност во
општината
Локални
фирми
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4Б1;4Б2; С4Б1

хуманитарни и културни активности
на локалната заедница.
Согласно календарот
на активности на тие
институции

Соработка со
стручните
институции и
организации

Развива професионалност,
доверба и почит, користи
соодветни начини на соработка
со стручните институции.
Идентификува релевантни
институции и здруженија и
предлага подрачја за заедничка
соработка.

Консултирање на институции при
работа со соодветни групи ученици ,
наставници и родители

-Да се запознаат потенцијалите на
стручните институции за подршка на
ОУ;

По потреба

упатства

Соработување со компетентни
институции и здруженија (еко, мио ,
заштита од пожар, Меѓаши, Центри
за работа со деца со ПОП...)

По потреба, согласно
наш или нивен план и
др.

Подрачје:5.
Проф. развој и
соработка

Компетенции

Активности

Цели

Реализација

Личен
професион
ален развој

Стекнатите знаења од
формалното, неформалното и
информалното образование
(студирање, обуки, искуство) ги
користи за унапредување на
сопствената практика.

Перманентно внесување иновации
во сопственото работење и
проценување на нивната ефикасност

-Да се разбере комплексноста на на
професијата стручен соработник;

Во текот на цела
учeбна година

Промените и новините во
сопствената професија ги
применува во својата работа.

Дописи

Разни
здруженија

4Б3; 4Б4; 4Б5; 4Б6

Користи стандарди, анализа и
саморефлексија за да ги
идентификува потребите за
личен професионален развој.

ДПИ,БРО, ОУ,
СУ,

(за потребите
на натпревари)
МВР

Соработници

Други стручни
соработници

Индикатори/ докази/ форми/
методи

Фотографии
Записници

-Да се разбере важноста, начините и
можностите за личен професионален
развој;
Учествување во различни форми на
стручно усовршување во и надвор од
ОУ.

-Да се осознае филозофијата на
доживотното учење;

Следење стручна литература и
информации од значење на за В. и О.

-Да се осознаат начините и
можностите за соработка со
професионални сдруженија на
стручните работници ;

Здруженија

Соработува со стручни
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соработници и професионални
здруженија во и надвор од ОУ.
5Б1; 5Б2; 5Б3; 5Б4; 5Б5; С5Б1
Подршка на
професион
алниот
развој и
соработка
во
училиштето

Активно промовира
професионални и колегијални
односи и соработува со
колегите.
Придонесува за развој на ВО
кадар во ОУ и поттикнува
работна средина во која сите
учат.

Формите и содржините од
програмата за професионален
развој ги планира согласно
компетенциите и потребите на
наставниците.
Реализира различни форми на
едукација со ВО кадар.

Подрачје:

Учествување во тимот за професионален
развој на ОУ.
Информирање и дисеминирање на
стекнати знаења и вештини од посетувани
обуки.
Помагање на стручните активи во
подготовка и реализација на одделни
содржини од нивната работа.
Подготвување инструменти, , прибира
податоци, анализира потреби за
професионален равој нан аставниците.

-Да се разбере суштината на
професионалниот развој на сиот ВО
кадар заради подобрување на
работата во ОУ;

Повремено,
согласно планот за
професиона-лен
развој на
наставници-те и ОУ

Наставници

Записници

Директор

Фотографии

Соработници

Индикатори/ докази/
форми/ методи

Наставници

протоколи, евидентни
листови, обрасци

-Да се осознаат формите и методите
на стручно усовршување на
наставниците;
-Да го планира својот професионален
развој;

континуирано

Предлагање теми за обука и помош на
наставниците .
Подготвување инструменти, прибирање
податоци, анализирање на потребите за
ПР на наставниците и изработка на ЛППР.

5Б6; 5Б7;5Б8; 5Б9; 5Б10; СБ1

Водење документација за
професионалниот развој на наставниците.

Компетенции

Активности

Цели

Придонесува да се воспостави и
почитува системот за редовни
анализи на одделни ВО

Изготвување на инструменти за
прибирање податоци.

-Да ги познава видовите на
документација што ги има во ОУ;

Реализација

6.
Аналитичко
–
истражувач
ка работа
Анализа и
проценка
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на ВОР

Се залага резултатите од
анализите да се користат за
унапредување на ВО процес.
Обработува и анализира
различни податоци за ВОР.
Спроведува акциски
истражувања за подобрување на
наставата.
6Б1; 6Б2; 6Б3; С6Б1
Истражува
ње на ВОР

-Да ја спознае методологијата за
анализа на документацијата;

прашања.

Се залага за унапредувањето на
ВОР да се базира врз
истражување и факти.
Спроведува истражувања за
прашања актуелни за
училиштето, а резултатите од
истражувањата ги користи во
сопствената работа.
Користи програми за статистичка
обработка на податоци и
изработка на презентации за
истите.
6Б4;6Б5;6Б6;6Б7;6Б8;6Б9; 6Б10

Споделување/презентирање добиени
информации и заклучоци од проценка
и анализа на спроведени истражувања
на работата на наставниците и на ОУ.

Директор
Одд.
раководители

-Да ги знае начините на
интерпретација и известување за
резултатите од анализата;

Извештаи
Ученици
Проектна документација

Правење прегледи,анализи и
извештаи за успех, поведение,
редовност, опфат, напредување,
сосцијална состојба и потребите на
учениците, интегрирајќи ги и
синтетизирајќи ги добиените
сознанија..
Идентификување на проблем, предлагање
акциски истражувања и определување на
начин на истражување заради негово
решавање и зголемување на ефективноста
на наставата.
Учествува во акциски истражувања на
наставата.
Изработување нацрти и планови, методи и
инструменти, интервјуа, анкети, тестови,
набљудувања за проблемот што го
истражува.

Истражувачки материјали,

Прегледи

Извештаи

-Да ги спознае основите на
методологијата на истражување во
образовани;
-Да ги спознае различните техники
за прибирање информации од ВО
практика;

По потреба од
актуелност на
проблем или од
потреба за рзвој на
одреден сегмент.

Директор

Акциска документација

Наставници

Анкетни листови

Родители

Планови

Ученици

Извештаи

-Да ги осознае методите за
квантитативна и квалитативна
анализа на податоците;

Статистичко обработување, анализа и
интерпретација на резултати, пишување
извештај за спроведено истражување.
Презентирање на сознанија добиени од
истражување пред различни корисници.
Давање сугестии и предлози, идни активности за
подобрување на практиката врз основа на
сознанијата од истражувањето.
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Подрачје:

Компетенции

Активности

Цели

Реализација

Соработници

Индикатори/ докази/
форми/ методи

Училишна структура
и организација

Ја евалуира и проценува
работата на ОУ.

Учествување во самоевалуација на ОУ и
сопствената работа.

-Да го познава и разбира ВО
систем и подсистем, како и
актите со кои е регулиран;

На две, односно
три години

Наставници

СЕУ – официјален
документ и ИКТ

(планирање,
следење на
наставата,
педагошка
евиденција и
документација,
евалуација)

Го следи ВО процес и
предлага мерки за
унапредување.

7.Училиш.структура,
организ. и клима

Промовира иновации во
ВОР согласно
принципитѕе за настава и
учење во 21 век.
Промовира
систематичност и
одговорност во
работењето на ОУ.

Учествување во изработна Програмата за
развој и Годишната програма за работа на
ОУ.

Учествување во организацијата на работа
во ОУ (распоред, календар, запишување
на нови и преведени ученици и др.).
Учествување во работата на стручни
органи и тела во ОУ.

Користи инструменти за
следење на час и
развива стратегии
(вештини, компетенции)
за подобрување на
наставата.
Организира и/или
реализира периодично
следење на педагошката
евиденција и
документација.
Учествува во процеот на
опфаќање на
училишните обврзници и
формирање на
паралелките.

-Да ги разбира современите
образовни тенденции и актуелни
случувања;
-Да го осознае системот на
организација и функционирање
на ОУ;
-Да ги осознае приоритетите и
потребите на ОУ;

Училишен одбор
На секои 4-5
години,
однопсно секоја
година

Директор

ГПР на ОУ – официјален
документ и ИКТ

Родители

Во текот на
годината

Согласно
програмата за
работа и
вонредни
потреби на
стручните тела
Цела учебна
година

Водење евиденција за работата со
учениците и родителите.

Неколку пати во
текот на
годината

Воспоставување процедури за евиденција
и обезбедување на опфатот на учениците.
Досиеја на ученици
Следење на уредноста и точноста на
педагошката евиденција и документација

Извештаи
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7Б1;7Б2;7Б3;7Б4;7Б5

и предлага мерки за подобрување.

С7Б1; С7Б2; С7Б3

Следење наставни часови, анализирање
на сознанијата и предлагање мерки
релевантни за целото училиште.

Извештај
Барања и решенија за
корекција
Протоколи на следење на
часови

Училишна клима,
безбедна средина
демократско
учество

Промовира вредности и
поттикнува соработка
меѓу сите чинители во
ОУ за создавање
безбедна средина и
позитивна клима.
Развива чувство за
припадност , взаемно
почитување и придонес
кон училишната
заедница.
Поттикнува инклузивност
, толеранција и
ненасилство.
Ги идентификува
можните закани кон
безбедноста во ОУ.
Обезбедува атмосфера
и услови за демократско
учество на учениците во
животот на ОУ.
Им помага на
наставниците и
учениците во

Членување во тим за превенција од
насилство.
Организирање на активности во кои до
израз доаѓа меѓуврсничката соработка.
Учествување во програми кои се
однесуваат на социјалната и образовната
инклузија.

-Да ги осознае принципите на
создавање позитивна клима во
ОУ;
-Да поттикнува поголема и
целосна вклученост на
учениците во ВОП;

Учествување во организирање
хуманитарни акции за помош на ученици
од социјално ранливи категории.

-Да ја поттикнува примената на
Конвенцијата за правата на
децата и сузбивање на
можностите за појава на
дискриминација врз сите основи;

Превенирање, идентификување и
преземање акција во случај на
дискриминација и нерамноправност во
ОУ.

-Да придонесува кон
отстранување на закани по
физичката и психичката
безбедност на учениците;

Сензибилирање на наставниците и
учениците за родова еднаквост.

-Да поттикнува учество на
учениците во изразување на
мислење и донесување одлуки
кои се од нивен интерес во ОУ;

Превземање активности за отстранување
на можни закани.
Учествување во работата на ученичките
организации и клубови.
Давање соодветна советодавна помошво

Во текот на
учебна година –
по потреба,
согласно разните
планови на
подрачја за
работа на ОУ.

Наставници

Педагошка документација
на педагогот

Директор
Технички персонал
Секретар
Извештаи
ученици

-Да ги знае и да ги подржува
начелата и механизмите за
демократско учество на
учениците во животот на ОУ;
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формирање ученичка
заедница врз
демократскин основи.

ситуации на закани или загрозување на
здравјето или безбедноста на учениците.

7Б6; 7Б7; 7Б8; 7Б9; 7Б10;
7Б11; 7Б12; 7Б13; 7Б14;
7Б15; 7Б16

Улилишен педагог:
Мирјана Лешева
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ
ЗА УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

Програмски подрачја за работа

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Работа со ученици
Поддршка на учениците во учењето
Следење и поддршка на развојот на учениците
Професионална и кариерна ориентација на учениците
2. Работа со наставници
Поддршка на наставниците за планирање и реализирање на воспитно-образовниот процес и самоевалуацијата
Поддршка на наставниците за работа со учениците
3. Работа со родители
Индивидуални и групни советувања со родителите
Соработка со локалната заедница
4. Соработка со заедницата
Соработка со локалната заедница
5. Професионален развој и професионална соработка
Поддршка на професионалниот развој и соработката во училиштето
6. Аналитичко-истражувачка работа
Истражување во воспитно-образовната работа
Училишна структура, организација и клима
Училишна структура и организација
Училишна клима, безбедна средина и демократско учество
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Оперативна програма за учебната 2019/20
Подрачје на
активност

*Работа со
ученици

Содржини за работа

Реализатори и
соработници

Време на реализација

Изработка на сопствена Годишна
програма за работа

Дефектолот

Август 2019

Учество во изработка на Годишната
програма на училиштетo

Стручна служба

Август 2019

Изработка на сопствена Месечна
програма за работа

Дефектолог

Август 2019

Прием на првачиња, формирање на
паралелки, прифаќање и
распоредување на учениците со ПОП по
паралелки

Стручна служба

Август-септември 2019

Директор

Мај-јуни 2020

Директор

Наставници
Родители

Проценка на индивидуалните можности
и способности на ученииците

Стручна служба

Септември-октомври 2019

Наставници
Родители
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Опсервација на часови во паралелките
со цел детектирање на ученици со
ПОП,со воспитно образовни
потреби,социо-емоционални пробелми и
проблеми во однесувањето

Подрачје на
активност

Содржини за работа

Помош на ученикот кој започнува да се
вклучува во

Наставници

Реализатори и
соработници
Наставници,

Септември-октомври 2019

Време на реализација

Септември-октомври 2019

Стручна служба

редовното одделение за да се адаптира
во средината како и помош на учениците
кои започнуваат да учат во 6 оделение
Подготовка на одделението за
прифаќање на ученикот

Наставници, стручна
служба

Септември-октомври 2019

Поддршка во училницата на вклучениот
ученик

Наставници, стручна
служба

Континуирано

Водење досие за секој ученик

Наставници, стручна
служба

Континуирано

Изработка на индивидуални образовни
програми за

Наставници, стручна
служба

Јануари Февруари 20120

кој треба да се вклучи
*Давање на
соодветна
поддршка и
следење на
учениците со
ПОП,воспитнообразовни
проблеми,социоемоционални и
проблеми во

учениците со посебни образовни
потреби (ПОП)
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однесувањето

Користење на диференцијација и
индивидуализација со цел да се
обезбеди пристап до наставните
содржини
Учествува и врши ревизии на ИОП

-Јуни 2020

Утврдува потреба од дополнителни
сервиси за поддршка

Континуирано

Следење, анализирање и евалуација на
напредувањето на учениците со ПОП
Соработка со соодветните
високошколски институции за
професионална помош и консултација
Соработка со стручните служби во
училиштето, надлежните институции
(МОН и БРО), меѓународни асоцијации и
организации, невладиниот сектор,
општината
Соработка со здравствени установи и
институции во полето на раното
откривање, дијагностиката и третманот
на учениците со ПОП
Дефектологот врши индивидуално и
групно советување со учениците со ПОП
за права на избор за понатамошно
образование

Дефектолог

Мај 2020

Стручна служба
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Подрачје на
активност

Содржини за работа

Реализатори и
соработници

Време на реализација

Едукација и реедукација на
психомоторика и сензорна интеграција

Дефектолог

По потреба

Развој на говор јазик и јазични
способности

Дефектолог

По потреба

Развој на перцепции

Дефектолог

По потреба

Емоционален развој

Дефектолог

По потреба

Развој на социјални вештини

Дефектолог

По потреба

Вежби за надминување на дискалкулија
,дислексија и дисграфија

Дефектолог

По потреба

Работа со учениците за совладување на Дефектолог
одредена наставна содржина ,односно
нивно соодветно инерпретирање

По потреба

Инструктивно-советодавна работа со
наставниците на учениците со ПОП

Континуирано

*Непосредна
работа со
учениците

*Советодавно –
консултативна

Наставници
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работа со
наставниците

Давање насоки за неопходните
модификации и адаптации во наставата

Дефектолог Наставници

Континуирано

Давање насоки (групни или
индивидуални консултации) за
документирање на постигнувањата на
учениците со ПОП

Дефектолог Наставници

Континуирано

Стручна помош на наставниците преку
обуки за идентификување на учениците
со ПОП и развивање стратегии за
работа со нив

Дефектолог Наставници

Континуирано

Обука за изработка на ИОП

Дефектолог
Февруари
Специфична методичка помош по
одделни образовни дисциплини

Наставници

Континуирано

Планирање стратегии за оценување на
знаењето на учениците со ПОП

Наставници, стручна
служба

Континуирано

Подрачје на
активност

Содржини за работа

Реализатори и
соработници

Време на реализација

*Работа со
родители

Соработка со родителите на учениците
со посебни образовни потреби и им
помага да ја разберат состојбата на
нивните деца и да им ја дадат

Родители

Континуирано

Ученици
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потребната помош и поддршка
Поттикнување и организирање
присуството на
родителите на учениците со ПОП во
училиштето

Родители

Редовно информирање на родителите
за напредувањето на нивните деца

Родители

Континуирано

Наставници
Ученици

Континуирано

Наставници
Ученици

Ги информира родителите на децата со
ПОП за нивните права, обврски и
бенифиции кои можат да ги добијат и ги
упатува до релевантни институции за
помош

Дефектолог Родители

Подрачје на
активност

Содржини за работа

Реализатори и соработници Време на реализација

*Соработка со
заедницата

Ги поврзува карактеристиките на
учениците со формите на практична
настава

Дефектолог

*Соработка со
други институции

Соработка со здравствени установи и
институции во полето на раното
откривање, дијагностиката и третманот

Континуирано

По потреба

Континуирано
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на учениците со ПОП
Соработка со стручните служби во
училиштето, надлежните институции
(МОН и БРО), меѓународни асоцијации и
организации, невладиниот
сектор,општината

Континуирано

Соработка со Сојуз за дефектолози

Континуирано

Подрачје на
активност

Содржини за работа

*Професионално
усовршување на
дефектологот

Посета на обуки,конференции кои ќе
бидат предвидени во текот на учебната
2018 година

Реализатори и
соработници

Време на реализација

По потреба
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Вршење на дисеминации на стручни
активи на предметна и одделенска
настава на различни теми кои се
поврзани со учениците со ПОП

Континуирано

Подрачје на
активност

Содржини за работа

*Аналитичко
истражувачка
работа

Спроведува акциски истражувања за
подобрување на наставата

Дефектолог Стручна
служба

По потреба

Периодично ја следи изработката на
евиденцијата и документацијата на
учениците со ПОП

Дефектолог

Континуирано

Се грижи за соодветна вклученост на
учениците со ПОП во активностите на
ученичките заедници (Им помага на
ученичките заедници да ги прифатат
учениците со ПОП)

Дефектолог

Континуирано

*Училишна
структура и
организација

Реализатори и
соработници

Време на реализација

Дефектолог- Слаџана Илова
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Годишна програма за работа на наставнички совет
Тековни активности
Ре Програмски содржини
д.
бр.

Динамика

Носител,
соработник

1.

Информација за подготвеност на училишт. за отпочнување на нова учебна година

Август

Директор

2.

Преглед на календарот за организација и работа во новата учебна година

Август

Директор

3.

Предлог задолженија за изработка на прогр. за работа согласно новите насоки (процесни Август
планирања од наставен аспект и за сите други подрачја, тела, органи

Директор
Педагог

4.

Предлагање на членови во комисиите за:
јавни набавки, за изработка на програма за работа на училиштето, за прием и распоред
на бесплатни учебници и др.

Август

Директор
Педагог

5.

Предлог задолженија на насатавниците, стручниот работник и директорот за изработка
на самоевалуација, програма за оценување и изработка на етички кодекс во
оценувањето.

Август

Директор

6.

Организација на првиот училишен ден за првачињата и за сите останати ученици.

Август

Директор
Педагог

7.

Усвојување на годишна програма за работа на училиштето.

Август

Директор
Педагог
Наставници

8.

Водење на педагошка евиденција и документација

Септември

Директор
Педагог

9.

Состојбата со описното оценување

Октомври

Директор

10. Одбележување на 8. Септември – ден на неазвисноста на Македонија

Септември

Директор

11. Одбележување на 11.Октомври – ден на востанието на македонскиот народ

Октомври

Директор

12. Осврт на квалитетот на планирањата на наставниците

Октомври

Директор
Педагог
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13. Извештај за работењето во првиот класификационен период, за беспл.учебници

Ноември

Директор

14. Подготовки за одбележување на патрониот празник на училиштето.

Ноември

Директор
Педагог

15. Извештај за работењето во првото полугодие од учебната година

Декември

Директор

16. Задолженија на воспитно образовниот кадар во текот на зимскиот распуст на учениците.

Јануари

Директор
Педагог

17. Осврт на директорот од посетени часови.

Февруари

Директор
Педагог

18. Анализа на постигнатиот успех и поведение на учениците во првото полугодие и второ
тромесечие со предлог мерки заподобрув.

Јануари
Март

Директор
Педагог

19. Избирање на првенец на генерацијата.
Утврдување на годишниот успех и поведение научениците од 9.одделение

Мај
Јуни

Директор

20. Утврдување нагодишниот успех иповедение на учениците на крај на учебната година.

Јуни

Директор

21. Годишен извештај за работењето и постигнати резултати

Јуни

Директор
Педагог

22. Организирање продолжителна настава и одделенски испит.

Јуни

Директор
Педагог

23. Организирањена летен одмор на учениците.

Јуни

Директор

24. Предлог план за работа во наредната учебна година.

Јуни

Директор

25. Организирање на свечено завршување на учебната година.

Јуни

Директор
Педагог
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Развојни активности
Ред. Содржини
бр.

Динамика

Носител,
Соработник

1.

Запознавање на членовите со обврските околу развојните задачи за оваа учебна година Октомври

Директор
Педагог
Тим

2.

Дискусија за резултатите од посета на часови со следење на квалитетот на
комуникацијата, како и ефектите од инплементацијата на ИКТ и други современи
нагледни средства за примена на различни методи на учење и оценување.

Октомври

Директор
Педагог
Тим

3.

Дебата и инструкции за целта и ефектите од изработката и примената на дидактички
материјали со помош на ИКТ во функција на подобрување на учењето и оценувањето.

Мај

Директор
Педагог
Тим

4.

Евалвација на развојните активности во оваа учебна година со анализа на резултатите
од применетите инструменти со кои се проценуваат постигањата на учениците.

Јуни

Директор
Педагог
Тим

5.

Насоки и упатства за реализација на развојните цели за оценување за следната учебна
година со анализа на резутатите

Јуни

Директор
Педагог
Тим
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ПРОГРАМА
За работа на одделенскиот совет
Активност

Носител

Динамика

Реализација на наставните и воннаставните активностиод прво тромесечје.
Разгледување на успехот и поведението на учениците
Потешкотиите со кои се среќаваат учениците при преминот од одделенска во предметна настава.
Хигиено естетскиот изглед на училиштето во функција на овозможување на што пооптимални услови за
работа.
Предлози за подобрување на работата на училиштето.

Директор
Одд.раководител
Педагог

Октомври

Реализација на наставата и воннаставните активности во првото полугодие.
Предлогмерки за подобрување на успехот и поведението на учениците во второ полугодие
Предлози за подобрување на работата на училишната библиотека.

Директор
Одд.раководител
Педагог

Утврдување на ефектите од реализација на настава со примена на активни методи на работа.
Успехот и поведението на учениците во второто тромесечие
Информација за степенот на адаптација на учениците од прво одделение.

Директор
Одд.раководител
Педагог

Реализација на наставните и воннаставните активности на крајот од учебната година, постигнатиот успех и
Директор
поведение на учениците.
Одд.раководител
Разгледување на работата на одделескиот совето и предлози за квалитетна програма на советот за следната Педагог
учебна година.
Разгледување на извештајот за работа на училиштето за оваа учебна година и предлог мерки за
подобрување на квалитетот на истата за следната учебна година.

Декември

Април

Јуни
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ПРОГРАМА
За работа на стручниот актив од одделенска настава
Одговорен наставник :__________________________________________________________________________
Динамика
Носител
Очекувани ефекти

Ред. бр.

Тековни активности

1.

Формирање на стручниот актив

Септември

Педагог
Директор

Подобрена организација

2.

Разгледување на предлог активности за
програмата за работа на активот

Септември

Членство

Подобрување на работата на активот

3.

Усвојување на програмата на активот.

Септември

Членство

Јасни насоки за идното работење

4.

Учење по пат на игра и истражување
I, II одделение

Октомври
Ноември
Март

Митрова Е.

Зголемување на интерес, развој на критичко мислење подобрување на
работни навики

5.

Реализација на нагледни часови со примена
на новата Кембриџ програма од 1.до 3.
одделение

Ноември
Март
Април

Беќарова С. .
Митрова Е.

Подобрување на способностите за користење на ИКТ во наставата

Развојни
цели

Развојни активности

Носител,
Соработник

Динамика

Очекувани ефекти

Оценувањ
е

Учество во изработка на акцонен план за
нагледни часови со акцент на оценувањето

Педагог
членови
директор

Октомври

Подобра усогласеност и јавност во работењето

Посета на нагледни часови во I и II оддление

Педагог
член.дир.
Петкова К.

Ноември
Февруари
Март

Збогатување на дидактичкиот инвентар на наставниците

Анализа на посетени нагледни часови

Членство

Maj

Изработка на инструменти, презентации,
проектни задачи

Беќарова С. Костадинова М.
Ефтимова В.

Ноември

Согледување на можностите за
усовршување
на секој наставник
Оспособеност на наст. за изработка на поттикнувачки инстр. за работа

Применуваме најнови методи и форми за
работа во III , IV и V одделение.

Членство

Цела учебна
година

Подобрување на квал. на знаењата и мисл. на учен. и струч.усоврш.на
наставн

ИКТ

ПРОГРАМА
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Реден
број
1.

Тековни активности

Динамика

Формирање на стручни активи

Септември

2.

Изработка на предлог програма за работа

Септември

3.

Усвојување на програмата за раб.

4.

Учење по пат на проекти

За работа на стручен актив од предметна настава
Одговорен наставник: Тодорка Челевска Милиќевиќ
Носител
Очекувани ефекти
Педагог
Директор
Педагог
Членство

Подобра организација

Септември

Членство

Јасно определ. насоки за работа

Октомври
Ноември
Февруари
Април

Димитрева

Развивање на истражувачки способности, изработка на проект и
презентација

Подобрување на работата на активите

Андоновска
Ѓорѓиева
Челевска

Запознавање со убавините на математиката

Информатичар

Внесување на новини во работа на час

Танова
Динамика

Очекувани резултати

Октомври

Збогатување на дидактичкиот инвентар на наставниците

5.

Интересна математика

Март

6.

Примена на мултимед. средства во
наставата

Февфруари
Март

Развојни
цели
Оценува
ње

Развојни активности
Изработка на план за нагледни часови

Носител
соработник
Членство

Посета на нагледни часови

Членство

По акционен план

Извештај од посет. нагледни часови

Членство

Мај

Изработка на инструменти со примена на
најнови техники , методи на работа

Членство

По акционен план

Усовршув. на способноста за изработка на инструм. за работа

Посета на нагледни часови

Членство

По акционен план

Подобрување на квалитетот на знаењата и интересот за учење кај учен. и
стручно усоврш. на наст.

Извештај од посетени нагледни часови

Членство

Мај

Што постигнавме?
Што понатаму?

ИКТ
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ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР
Програмата ќе се реализира преку заеднички состаноци на кои ке се разгледуваат следниве прашања:
Ред. Содржина
број

Посебна цел

Вид на
активности

1.

Детално запознавање со
програма на УО и нејзино
Усвојување
Членовите на УО даваат
свое мислење до директорот
на училиштето за избор на нови
наставници и помошен
работник

Презентација

Донесување одлука за усвојување
и предлагање финансови планови на
училиштето
Усвојување програма за одбележување
на патронатот на училиштето

Запознавање со финансовите
планови на училиштето

Презентација

Усвојување полугодишен извештај за
работата на училиштето

Запознавање со полугодишниот
извештај за
работата на училиштето и
негово усвојување
Запознавање со завршната
пресметка и нејзино усвојување

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Усвојување на годишната програма за
работата на училиштето
Донесување одлука за нови
вработувања по добиена согласност и
распишан јавен оглас

Усвојување на завршната сметка

Усвојување на годишен извештај за
работа на училиштето

Свечено одбележување на
патронатот на училиштето

Запознавање и усвојување

Време на
реал.

септември
дискусија
дискусија

ноември

Реализатори

Членови на УО,
директор,
секретар.
Членови на УО,
директор,
секретар

ноември

Членови на УО,
директор,секретар

декември

Членови на УО,
директор,секретар

јануари

Членови на УО,
директор,секретар

дискусија

февруари

Членови на УО,
директор,секретар
книговод.на ОУ

Презентација
дискусија

јуни

дискусија
Планирање
дискусија
Презентација
дискусија
Презентација

Членови на УО, директор.
педагог
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ПРОГРАМА
За работа на совет на родители
Динамика

Програмски содржини

Септември

Запознавање со програмата за работа на училиштето
Запознавање со програмата за работа на советот и нејзино усвојување
Организациони активности во брска со подготвеноста на училиш. за одвивање на наставата, особено во деветгодишно образование
Реализација на актуелни одлуки за успешен старт на учебнат година
Начини на вклучување на родителите во одржување на училиштето иобезбедување парични средства од родители или други лица
Информација за начинот на трошење на паричи средства собрани од родители за различни потреби за училиштето
Увид во начинот на распределба на бесплатните учебници

Ноември

Информација за квлитетот, видот и цената на детските списанија
Помош во подобрување на условите за работа во училниците
Разгледување на успехот и поведенето на учениците и дискусија по покарактеристичните случаи

Декември

Учество во организација и реализација на активности по повод патрониот празник на училиштето, хумани акции, Нова Година. Мултиетничкото образование и др.
Увид во начинот на заштита на бесплатните учебници

Февруари

Родителите се борат против појавата на нездрави навики кај младите
Анализа на полугодишниот извештај за работа на училиштето и мерките што се превземаат за подобрување на постигањата на учениците

Март

Родителите предлагаат мерки за подобрување на дисциплината на учениците
Родителите учествуваат во развивањена еко свеста кај младите

Април

Учество народителите во организација и реализација на повеќе активности во соработка со училиштето (натпревари, работилници....) и др.

Мај и јуни

Дебати на теми заради едукација на родителите
Разгледување на годишниот извештај за работа на училиштето
Поднесување извештај за работата на советот
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ПРОГРАМА
За работа на ученичката заедница
Динамика

Содржини

септември

Избор на претседателство на училишната заедница

септември

Конкретизирање на програмата за работа на училишната зедница

септември

Разгледување на состојбата со учебници, учебни помагала и друг училишен прибор

Октомври

Помош во воведување новини во училиштето

септември

Разгледување на предлозите за ученички екскурзии

во тек на год

Даваме мислење за резултатите од работењето на училиштето во сите класификациони периоди

јануари, јуни

Даваме мислење за степенот и квалитетот на учеството на учениците во активности на ниво на училиште

јануари, јуни

Изнаоѓање мерки и активности за подобрување на воспитно образовните резултати во училиштето

Ноември
март

Како да се подобри учеството на учениците во наставната работа на часовите и во воннаставните активности

Ноември
март

Организирање помош за ученици кои потешко ја пратат наставата

во тек на год

Учество во подобрување на естетскиот изглед и дисциплината во училиштето

Октомври
март

Активно вклучување во работни активности заради подобрување на хигиената во училишниот двор

во тек на год

Работилници за изнаоѓање на причините за несоцијално однесување и вежбање на толеранција и заедништво-мултикетничко образ

февруари

Колкав е нашиот придонес во севкупниот живот во училиштето

во тек на год

Ја следиме и координираме работата на дежурните ученици

Декември
март

Бура на идеи како училниците да ги направиме попријатно катче за престој

во тек на год

Активно учествуваме во културно забавниот и спортско рекреативниот живот во училиштето

јануари, јуни

Даваме мислење и предлози за доделување признанија, пофалби и награди на ученици

јануари, јуни

Даваме мислење за педагошки и други мерки што треба да се изречат од страна на училиштето

во тек на год

Учество на ученици во училишни и вонучилишни проекти кои обработуваат најразлични теми
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ПРОГРАМА
За работа на училишната библиотека
Содржини

Динамика

Реализатор

Планирање и програмирање на работата на училишната библиотека

Август

Димитриева Р.
Зумровска Љ.

Акција за средување на нов книжен фонд и уредување на училишната библиотека

Септември

Димитриева Р.
Зумровска Љ.
Одговорни ученици

Прва посета на учениците од прво одд.

Октомври

Петкова К.

Насочување на учениците како да ја користат книгата и АВ материјали

Октомври

Наст.по македонски ј.

Учество во реализација на манифестации надвор од училиштето

Цела учебна година

Одд.наставници,
предметни настав.

Акција за зголемување на книжниот фонд во библиотеката

Ноември
Април

Одд.наставници,
предметни настав.

Учество во одбележување на патрониот празник

Декември

Одговорни ученици

Формирање навики за примерен однос кон книгата (чување, лепење)

Февруари

Димитриева Р.
Зумровска Љ.
Одговорни ученици

Учество во манифестации во училиштето

Цела учебна година

Наст.по македонски ј.

Најдобрите читатели препорачуваат

Март

Димитриева Р.
Зумровска Љ.
Најдобри читатели

Изложба на компјутерски презентации

Април

Димитриева Р.
Зумровска Љ.
Ученици

Трибина- читаме интересни извадоци од книги

Април

Наст.по македонски ј.

Поттикнување на учениците за поактивно учество во културни активности

Ноември

Димитриева Р.
Зумровска Љ.
Одговорни ученици

Континуирано и систематско водење на пропишаните норми за евиденција, документација и заштита
на библиотечниот материјал

Цела учебна година

Димитриева Р.
Зумровска Љ.
Одговорни ученици
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Програма
За грижа за здравјето на учениците
Содржина

Соработници

Време на
реализација

Форми и методи на
работа

Место на
реализација

Очекувани ефекти

Изработка на Ученици
еко нагледни наставници родители
средства

есен

Практична работа во
група

Училишен хол

Збогатување на наглед. и практ.
способн.на уч.

Еко дефиле

Ученици наставници

Март
април

Работа во група
демонстрација

Населено место

Подигнув. на свеста за здрав живот

Изложба на
разни
видови
материјали

Учен. од VIII одд.
Наст.по биолог.

пролет

Работа во група
раб.со податоци
демонстрација

Училишен хол

Подигнув. на свеста за здрав живот

Игри без
граници,
квиз

Учен.од I-VIII
наст.по ФЗО и
одд.раковод.

8 Декември
21 Март
10 Јуни

Метод на натпревар.
раб. во група

Спортски терени

Подигнув.на ниво на физички
и интелектуални
способности

Еднодневна
екскурзија и
излети

I-VIII одд.
наставници

21 Март
октомври
април

набљудувања

Р. Македонија
Миравци

Поттик за практикување игри на отворено

Трибини на Матичен лекар
тема пушење
, алкохол,
дрога, сида

По план

Презентации
разговори

Училиште

Поттик на здрави навики

Вежби за
толеранција

По план

Работа во група
Учење по пат на игра

Училиште

Подобрување на разбирањето на другите

Ученици
наставници
педагог
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Програма
За општествено - хуманитарна работа

Ред.бр
1.

Вид на активност
Уредување на училниците од самите ученици , родители и одделенски
раководители за попријатен престој во училиштето

Динамика
Цела учебна година

2.
3.

Уредување на делови од училиштето по различни програми и проекти

По програма
7 Ноември
11 Октомври
08 Декември
12 Март
21 Март
12 октомври
21 март
Цела учебна година

Уредување на културно историски споменици, спортски терени

4.
5.

Уредување и засадување дрвца во училишниот двор по повод ден на
дрвото
Координирање на задолженијата на еко одборот

6.

Организирање на помош на стари, загрозени лица
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ПРОГРАМА
За работа и соработка на училиштето со семејството на учениците
Содржини

Соработници

Време на
реализација

Форми и методи на
работа

Место на
реализација

Очекувани ефекти

Вклучување на родителите при
третирање на еколошки
проблеми и теми од граѓ.
концепт и детските права

Родители
одд.наставн.
предм.наст.
педаг,директор

според
програма за
работа

Разговори
интервју
набљудувања

училница

Развивање на свеста за практична
Применливост на знаењата на учениците

Помош во подобрување на
услови зараб. во учил.
(сталажи, постер рамки..)

родители
одд.раковод.
ученици

Во тек на учебна
година

Практична работа, совети, набавка на
материјали

Училишни
простории

Развивање на свеста за заедничко уредување и
одржување на учил.двор

Родителите придонесуваат
против појавата на нездрави
навики кај младите (пушење,
алкохол,дрога,промискуитет,
ноќен живот), проблемите на
учениците, нетолеранција

Одд.раковод.
Родители,
медиц.лица
невладини
организации

Во текот на
учебната година

Трибини
Учииште
литер.читања учество во
РТГ
ТВ информативни емисии
разговори
родит.средби

Формирање здрави навики за живеење
Приближување кон училиштето

Контрола на условите и услугите
на училиш.кујна
Запознавање на родителите со
програм.за работа на учил и
извештаите за работа

Родител
наставниципо
биологија и
одд.наставн.

Увиди
работа во комисии

Училиште

2 – 3 пати во
годината

Подобрување на условите и услугите во
училишната кујна
Навики за консумирање здрава храна

Учество на род. во организ. и
реализација на училишни
активности, свечености,
екскурзии

Родители
ученици
одгов.настав.

Септ.октомври
патронат
март, април

Разговори,
дирекно учество

Училиште
Музеј арх.
локалитет

Зближување помеѓу родители, ученици,
училиште, запознавање со убавините на
средината

Цела учебна
година

Набљудување
Разговор
Евалуација

Училиште

Добивање на појасна слика за процесот на
учење и поучување

Унапредување на соработката со Родители
родители преку посета на часови наставници
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ПРОГРАМА
За работа и соработка на училиштето со други воспитно - образовни
и културни институции,органи и организации
Содржини

Соработници
реализатори

Време на
реализација

Форма и метод на Место на
работа
реализација

Очекувани
Ефекти

Организација
и реализација
на прослави
по различни
поводи

Сојуз на
пензионери
Совет на општ
наставници
ученици
КУД Миравци

11. Октомври 8
Декември
Нова Година
21.Март
1.
Април

Литер.читања
свечени прогр
спорт.натпрев
еколош. акции
маскирани
дефилеа
хепенинг

Организација
на активности
по повод поч. на
учебна год,
другарска вечер

Наставници
ученици
родители
угостители
трговци

1.Септември
10.Јуни

Свечена програма Училиште
натпреварувачки угост.објекти
игри

Учениците да го прифатат училиштето како пријатна
средина за учење и друење

Учество во
разни
активности на
културната
средина.

ОУ од регион
градска библ.
Гимназија
пионерски дом
детска градин
локални ТВ
музеј

По програма

Заеднички
културни
активности
конкурси,читања,
трибини
посета на
претстави
интервјуа
посета на пр.

Развивање на заедништво, збогатув. на културни
искуства, подигнување на ниво начитачка култура
запознав. Со културните институции подигање на
нивото на култура
Информирање на јавноста.за ВОР на учил.

Училиште
Учениц. да се запознаат и активно вклучат во јавни и
спорт. терени културни активности
уч.двор
Презентир. на ВОР на училиштето
центар на село
учил. Хол

Други ОУ
градска библ
Пионерски
дом
Детска градин
Тв куќи
музеи,
локалитети
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ПРОГРАМА
За вклучување на училиштето во разновидни активности
организирани од локалната средина

Реден број
1
2

Организатор
Сојуз на борците
Месни локали

Содржина на активностите
Рецитал и музички точки
Другарска вечер

Динамика
11. Октомври
јуни

Приредби, натпревари, детски фестивали
Конкурси, натпревар
По програма

Декември, март, април, мај
Октомври, ноември, март,април
По програма

6

Пионерски дом
Градска библиотека
Невладини
организации
Општина Гевгелија

Разновидни активности од значење за
општината и училиштето

Во текот на целата учебна година

7

Локална средина

Традиционална манифестација "Ѓура Мара"

Април

3
4
5
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Програма за работа на „Интеграција на еколошката едукација во основните училишта,,
Активности

време на реализација

Реализатори

Формирање на ЕКО –одбор со смена на некои
од членовите

Август 2019

координатор,наставници и ученици,родители

Избирање на точки на акција како приоритети
и план за активности

Септември 2019

ЕКО

Назначување на одговорни наставници за секој
ЕКО стандард

Септември 2019

ЕКО

Формирање ЕКО патроли од ученици за
следење и евалуација на напредокот

Септември 2019

ЕКО

Анализа на животната средина

Септември 2019 Тековно

Ученици од секоја паралелка и одделенските
наставници, одговорни наставници

Продолжување на проектот Гоу грин –Гоу клин- Октомври 2019
собирање на отпадни батерии

Сите ученици од 1 до 9 одделение и вработени
лица

Продолжување на проектот„‟Собирање на
пластичен амбалажен отпад‟‟ во соработка со

Ученици од 5 до 9 одд., одделенски и
предметни наставници

Октомври 2019
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ПАКОМАК

Есенско уредување на училишниот двор и
училишните ходници и простории

Октомври 2019

Ученици од 2-9 одделение,наставници од
одделенска и предметна настава, директор и
вработени лица

Изработка на упатства и табели за рационално
користење на вода и електрична енергија

Ноември 2019

Ученици и одговорни наставници од ЕКО
стандард за уредување на училишниот
двор,вработени лица

Акција „‟Македонија без отпад 2015‟‟-чистење
на училишниот двор и зграда,собирање
отпад,засадување дрвца

Декември 2019

Ученици и наставници

Акција „‟Ден на дрвото‟‟ Ученици од 2 до
9,наставници и вработени лица

Февруари 2020

Ученици и наставници

Чистење на училишниот двор од разни
отпадоци и суви лисја,расчистување на
училиштето од стари и непотребни предмети

Март-Мај 2020

Ученици,предметни и одделенски наставници

Истакнување на изработени упатства и табели
за рационално користење на вода и ел.
енергија,заштита на животната средина

Март 2020

Ученици од 2-8 одделение, Вработени во ОУ‟‟
Кирил Пејчиновиќ‟‟
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Кампања на организацијата ОХО под наслов
„Здрава храна за детство без мана‟

Мај 2020

одделенски и предметни наставници,стручна
служба Ученици од 1 до 9 одд.,

Изработување на презентации за здрава храна

Април-Јуни 2020

Еко одбор

Ден на пролетта-Ден на екологијата

Март, 2020

Сите ученици и вработени

Пролетно уредување на училишниот двор и
училишните холови со нови садници и дрвца

Април , 2020

Сите ученици и вработени

Сумирање на собраните количества отпадни
батерии и пластични шишиња во текот на
учебната година

Мај 2020

Еко одбор
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Програма за меѓуетничка интеграција на младите во образованието
Подрачје

Активности

Краток опис на активноста

Реализатори (по возрасни
групи)

термин (од/до)

1. Соработка на
наставниците на
професионале н план

- Продолжување на
контактите помеѓу
тимовите на партнер
училиштата

- Продолжување на
контактите помеѓу
тимовите на партнер
училиштата

Членовите на тимовите на
МИО на партнер
училиштата

Септември 2019

-Соработка на Стручните
активи

-Размена на искуства од
спроведените самостојни и
заеднички активности

Членовите на тимот на
МИО, наставници и стручна
служба од
партнеручилиштата

Учебна 2019/20

-Подготовка и
спроведување на акциони
планови за секоја
предвидена конкретна
активност

- Работни средби за
планирање со тимовите од
реализатори од партнеручилиштето

Наставници од
партнеручилиштата

Учебна 2019/20

-Краткотрајни Подолготрајни -Заедничка
настава во предмети од
редовна настава Еднодневни акции/проекти
-Мултикултурни
работилници -ОЖВ
работилници

-Во зависност од
изготвените акциони
планови, ќе се спроведат
разни активности со
учениците, во кои
учениците ќе бидат
вклучени со свои предлози
и иницијативи

Наставници, ученици и
родители од
партнеручилиштата

Учебна 2019/20

2. Заеднички активности
со ученици

-Остварување на online
врска и лични средби со
учениците од
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партнеручилиштето,
меѓусебна размена на идеи
3. Проекти со локална
заедница

-Еколошки активности

-Уредување и одржување
на зелени површини

Наставници и ученици од
партнеручилиштата и
претставници од локалната
заедницаопштината

Учебна 2019/20

-Посета на општината и
други институции

-Изготвување акционен
план за соработка со
локалната заедница

4. Застапеност на
мултикултурна
иконографија

Изработка и поставување
на иконографија во
училиштето

Подготовка, превод и
поставување на
иконографијата која ќе го
одразува мултиетничкиот
карактер на Република
Македонија

Наставници, ученици и
родители од
партнеручилиштата

Учебна 2019/20

5. Соработка со родители

Вклучување на родителите
во самостојните и
заедничките активности

-Преку Совет на родители,
информирање за
планираните самостојни и
заеднички активности Вклучување и подршка на
родителите , Наставници,
ученици и родители од
партнеручилиштата
активностите предвидени
со акционите планови

Наставници, ученици и
родители од
партнеручилиштата

Учебна 2019/20

6. Следење и
самоевалуација на

-Индивидуално портфолио

-Се собираат докази за
реализираните самостојни

Членовите на тимот на
МИО, наставници, стручна

Учебна 2019/20
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училиштето (обезбедување
на квалитет и водење на
професионално
потрфолиo)

и заеднички активности
-Училишно портфолио

-Документи и извешати од
реализираните МИО
активности

7. Промоција на
реализираните активности

Евалуација и на
наставниците

-Континуирано ажурирање
на училишната
вебстраница со
информации од МИО
активностите -Промотивни
настани на училишно ниво
- Спроведување на
процедура за
сертификација на
членовите на тимот за
училишна интеграција

служба

Членовите на тимот на
МИО, наставници, стручна
служба од
партнеручилиштата

Учебна 2019/20
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Програма
Антикорупциска едукација, ООУ„Климент Охридски“ Миравци, учебна 2019/20 година

1. Општи карактеристики
Развојот на демократијата во едно општество претставува заложба на граѓаните и власта за исполнувањето на обврските и
почитувањето на законите еднакво за сите граѓани независно од полот, верата, нацијата, професијата, возраста и други видови на
разлики.
Разбирањето и прифаќањето на демократијата е од суштествено значење за учениците, а какво општество ќе градиме е во
зависност од тоа какво образование поседуваме. Низ процесот на образование учениците треба да ги осознаат и почитуваат
принципите на развиеното демократско општество, односно да развијат вештини за функционирање во демократско опкружување. Исто
така треба да бидат информирани за корупцијата и борбата против корупцијата, за заштитата од корупцијата. Во текот на својот живот,
граѓаните и институциите, како и родителите и учениците, најчесто несвесно ја применуваат корупцијата при најобичните секојдневни
активности, како дел од традиционалното однесување, не размислувајќи за истата како појава, а уште помалку за борбата против неа.
Голем дел од луѓето, сметајќи дека одредени постапките се дел од љубезноста и учтивоста, несвесно стануваат дел од корупцијата.
Постојат и луѓе кои свесно стануваат дел од овој процес, односно давачи или примачи на корупција, изразувајќи благодарност, или
одбирајќи начин за полесно остварување на определена цел. Кај некои од нив таа станува дел од секојдневниот живот и работа, и на
неа гледаат како на нешто вообичаено и нормално. Затоа постојат субјекти и механизми кои ќе им предочат на другите што е корупција
и како треба да се борат против неа.
Во државите во светот постојат механизми, мерки, закони, прописи и сл.,кои на различни начини влијаат на граѓаните,
започнувајќи од едукација за антикорупција. И кај нас потребно е сите да бидат запознаени со антикорупцијата како појава, со облиците
во кои може да се појави корупцијата и со борбата против неа. Преку оваа Програма ќе бидат информирани и учениците во основните
училишта, кои учат како да станат активни граѓани, учат за демократијата и како да ги практикуваат нејзините позитивни вредности. Во
основното образование се развива свеста за демократијата преку повеќе наставни предмети. Наставниот предмет граѓанско
образование е директно поврзан со теми во врска со демократијата и со развојот на граѓанскиот систем, со чија помош учениците се
едуцираат како да бидат добри граѓани но нема посебни содржини кои се однесуваат на антикорупциската борба. Единственото место
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каде што се споменува антикорупцијата и има активности за истата е програмата за образование за животни вештини, но недоволно е
објаснето за заштитата од корупцијата. Истите содржини поврзани со корупцијата и антикорупцијата можат да се сретнат и во текот на
наставниот процес.
Проектот „Антикорупциска едукација за учениците од основните училишта“ има за цел да воспостави вредносен систем, кој ќе ја
измени сегашната култура на прифаќање на корупцијата и ќе ги промовира придобивките од доброто владеење и однесување.
Заменувајќи ги лошите навики и пораки со добри, и истакнувајќи ги позитивните примери, учениците ќе можат да ја препознаат
корупцијата и да се заштитат од оваа негативна општествена појава.
Со мотото „Корупција - ја сечеш гранката на која што седиш“ се објаснува дека корупцијата не познава пол, вероисповед,
нација, професија, возраст, граници, степен на образование, нагласувајќи дека таа е негативен дел од денешницата и од неа треба да
се заштитиме.
2. Општи и конкретни цели
Целите кои ги вклучува програмата за антикорупциска едукација, посветена на учениците од основните училишта, е тие да бидат
запознаени со одредени поими, односно преку одредени активности да разберат за корупцијата и антикорупцијата, да анализираат
ситуации, личности и настани поврзани со корупцијата, да се стават во друга ситуација и преку совладување на материјата да станат
активни граѓани, кои што ќе придонесат кон развојот на модерното демократско општество.
Ученикот/ученичката е потребно :
- да се запознае со поимите корупција, антикорупција, интегритет, етичност;
- да разбере што значи „одолевање на социјален притисок“;
- да ги знае облиците во кои може да се појави корупцијата, како и начинот на спречување и заштита од истата;
- да ги препознава механизмите за спречување на корупцијата;
- да го сфати штетното влијание на корупцијата во општеството;
- да ја сфати улогата на Државната комисија за спречување на корупцијата во РМ;
- да анализира како и каде може да се појави корупцијата и на кој начин може да се спречи истата;
- да се стави во активна улога за да ја разбере потребата од антикорупција и антикорупциска едукација;
- да се стави во улога на активен граѓанин кој ќе придонесе за развојот на РМ.
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Преглед на активности за АКЕ
Содржина

Цели

Предзнаења за корупцијата -да се согледат предзнаењата на
и антикорупцијата
учениците
Причини и последици од
корупцијата

- да се запознаат со поимите корупција,
антикорупција, интегритет, социјачен
притисок, етичност;

Вид на активност

Краток опис на активноста

Прашалник за
учениците

Пополнување на
прашалникот од страна на
учениците

Работилница

Говорна активност;

Реализација(кој, кога)

Дискусија;

- да знаат за облиците во кои може да се
појави корупцијата и начинот на
спречување и заштита од истата;

Кусо предавање

-да го сфатат штетното влијание на
корупцијата во општеството .
Стекнување на основни
знаења за корупцијата и
антикорупцијата

- да се запознаат со поимите корупција,
антикорупција, интегритет, социјачен
притисок, етичност;
- да знаат за облиците во кои може да се
појави корупцијата и начинот на
спречување и заштита од истата;
- да ги препознаат механизмите за

Предавање;
Предавање и
вежби

Power point презентација;
Дискусија;
Крстозбор

100

спречување на корупцијата;
- да го сфатат штетното влијание на
корупцијата во општеството,
- да ја сфатат улогата на државната
комисија за спречување на корупција во
РМ и механизмите преку кои таа делува.
Активна борба против
корупцијата

- да разберат што значи „одолевање на
социјален притисок“;
-- да знаат за облиците во кои може да се
појави корупцијата и начинот на
спречување и заштита од истата;

Говорна активност;
Дискусија;
Работилница

Кусо предавање

- да ги препознава механизмите за
спречување на корупцијата;
-да го сфатат штетното влијание на
корупцијата во општеството.
Активна борба против
корупцијата: постери

Утврдување на знаењата за
корупција и антикорупција

- да анализира како и каде може да се појави
корупцијата и на кој начин може да се спречи истата;
- да се стави во активна улога за да ја разбере
потребата од антикорупција и антикорупциска
едукација;
- да се стави во улога на активен граѓанин кој ќе
придонесе за развојот на граѓанската култура во
современото општество.

Говорна активност;
Работилница

Дискусија;
Кусо предавање

-да се утврдат знаењата на учениците;
-да се утврди дали учениците научиле од „Програма
за антикорупциска едукација на учениците од
основните училишта“.

Прашалник за
учениците и активности
за повторување

Пополнување на прашалникот од
страна на учениците
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Програма за намалување на насилството во училиштето
ПРЕВЕНТИВНИ АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА

ИЗВРШИТЕЛИ

Формирање на училишниот Тим за превенција од насилство

август

Директор, Наставнички совет

На Наставнички совет – Запознавање со политиката за
намалување на насилството и со задолженијата на наставниците

август

Тимот за превенција од насилство

Совет на родители – Запознавање со политиката за намалување
на насилството, информирање за активностите на училиштето во
оваа област.

Септември/октомври

Тимот за превенција од насилство

Родителски состаноци Запознавање со политиката за намалување на
насилството, информирање за активностите на училиштето во оваа област,
запознавање со правилата на однесување во училиштето.

Септември/октомври

Одделенските раководители,
претставникот од Советот на родители

Стручно усовршување на наставниците - Што е насилство? - Како
да се постапува во случај на насилство меѓу учениците

октомври/ноември

Тимот за заштита учениците од насилство

Родителски состаноци - Што е насилство

тековно

Тимот за заштита учениците од насилство

Часови на одделенската заедница - Изработка на правила на
однесување во паралелката

септември

Одделенски раководители

Часови на одделенската заедница - Реализација на содржини од
прирачникот за Животни вештини поврзани со правата на детето

тековно

Одделенски раководители

Интервентни мерки на Тим за превенција на насилството

Превземање на мерки и активности за
моментално запирање на насилство

Интервентни мерки на Тим за превенција
на насилството

Стручни предавања од страна на релевантни институции

тековно Тимот за заштита учениците
од насилство, релевантни
институции (здравствени, полиција,
центри за социјална работ

Тимот за заштита учениците од насилство,
релевантни институции (здравствени,
полиција, центри за социјална работа
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Програма

за работа на инклузивен тим, учебна 2019-20 година
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ПЛАНИРАНА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Изготвување акционен план за работа на тимот за
2018/19год.

септември

Идентификување на ученици со пречки во развојот и
потешкотии во учењето
Изработка на ИОП за децата со посебни потреби

РЕАЛИЗАТОР

ЦЕЛИ

ОЧЕКУВАНИ ЕФЕКТИ

Стручни соработници,
Наставници

Креирање на политика за работа со деца со
ПОП

Успешна реализација на планираните активности

септември, октомври

Инклузивен тим,
Наставници,
Стручни соработници

Запознавање со бројот на ученици и видот на
попреченост

Правилна идентификација на ученици за понатамошна помош

октомври

Инклузивен тим,
Наставници,
Стручни соработници

Изготвување на индивидуален образовен
план кој одговара на потребите и
можностите на ученикот

-Правилно користење на потенцијалите на секој ученик
-Проценка на потребите и можностите
-Постигнување на поголеми успеси во учењето

Разговори со учениците на одд.часови

Во тек на годината

Стручни соработници, родители,
одд.наставници,
одд.раководители и предметни
наставници

-Подобрување на социјалниот и
емоционалниот статус на учениците со
посебни образовни потреби

-Развивање на позитивни ставови кај учениците кон учениците со
посебни образовни потреби -Вклучување на децата со посебни
образовни потреби во локалната заедница

Утврдување на индивидуалните постигања на
учениците со посебни потреби

тромесечије, полугодие,крај на
учебна година

Инклузивен тим, Наставници

Увидување во постигнатиот успех во првото
полугодие

-Проценка на постигањата
-Определување на соодветни
форми/методи за работа

Следење на напредокот на учениците

Континуирано во текот на
целата учебна година

Инклузивен тим, Наставници

Утврдување и увидување на постигањата и
потешкотиите

Подобар увид во напредокот на ученикот

Пренесување на искуства и иинформации во процесот
на работа со деца со ПОП (дисеминација од
посетените семинари)

Во текот на целата учебна
година (после секое присуство
на семинари)

Инклузивен тим, Наставници

Информирање на наставниците за посетите
на семинари

Наставниците да бидат запознаени со нови методи и техники во
работата со деца со ПОП

Соработка со родители на деца
со ПОП

Во текот на цела
година

Инклузивен тим,
Наставници

Информирање на
родителите со
постигањата и
потешкотиите кои ги има
детето со ПОП

-Родителите да бидат информирани

Изработка на наставни
материјали и средства според
потребите на децата

Во текот на цела
година

Инклузивен тим

Да се задоволат
индивидуалните потреби
на децата со ПОП

-изработка на нагледни наставни
средства и материјали кои им се
потребни на децата

Разговори со родителите на родителски и
индивидуални средби

-Да бидат вклучени во одредени
активности
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Слаџана Илова- координатор; Мирјана Лешева-педагог; Сузана Беќарова –одд.наставник; Кристина Петкова-одд наставник; Каролина Димитрова- одд
наставник; Маја Танова-пред.наставник ; Роса Димитрова-пред.наставник; Марија Костадинова- директор; Ирена Василевска- Родител

*Делови од програмата можат да бидат пролонгирани или порано реализирани во зависност од потребите, односно доколку инклузивниот тим
така одлучи,како и дополнување на тимот со нови членови во зависнот од потребите.
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ПЛАН ЗА САМОЗАШТИТА

во ООУ „Климент Охридски“ Миравци за учебната 2018/19 година

Безбедноста на учениците е една од најважните задачи на училиштето и истата се овозможува преку План за евакуација во
случаи на елементарни непогоди, обезбедување на непречено движење во училишниот внатрешен простор и во училишниот двор. Во
соработка со Центар за управување со кризи беше успешно изведена пробна вежба со сите ученици и вработени во училиштето за
евакуација во случај на пожар.
Според Правилникот за содржината и начинот на спроведување на обучувањето за самозаштита во образовните институции, во
реализацијата на наставата по наставните предмети природни науки, општество, географија, биологија, хемија, техничко образование
и физичко и здравствено образование, ќе бидат интегрирани теми за обучување за самозаштита во услови на земјотрес, пожари и
експлозии, опасни материи, епидемии и заразни болести кај животните и растенијата, снежни намети, лавини, луњи, поплави,
поројни дождови, и лизгање на земјиштето, атмосферски непогоди, сообраќајни несреки, несреќи во рудници, експлозии од течен
нафтен гас и природен гас. Секоја тема ќе ги обработува следниве содржини и активности:
-општи поими;
- причини за појава;
- основни карактеристики;
- последици од нивно настанување;
- мерки за заштита и спасување,
- превентивни и оперативни мерки (пред
настанување и после настанување на опасноста);
средства и опрема која се користи за заштита и спасување;
- вежбање и постапки на превентивните и
оперативните мерки за лична и колективна заштита при појава на опасностите.
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ПРОГРАМА

За изведување екскурзии и други слободни активности
за учениците од ООУ„Климент Охридски“ Миравци
во учебната 2019/20 година

Стручен тим за подготовка на Програмата:
Директор: Марија Костадинова__________________
Мирјана Лешева_______________________________
Никола Малевски______________________________
Тодорка Челевска Милиќевиќ_______________________________
Митра Дичева__________________________________
Маја Цветановиќ_______________________________

Миравци, јануари 2019 година
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ВОВЕД

Согласно Годишната програма за работа на училиштето , како и Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии
и другите слободни активности на учениците од основните училишта, од страна на Стручен тим донесена е Програма за изведување
на ученичките екскурзии и другите слободни активности за учебната 2018/19 год.
Во Програмата се опфатени:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Воспитно-образовни цели,
Задачи;
Содржина на активности;
Раководител, наставници,ученици;
Времетраење;
Локации за посета и правци на патување
Техничката организација, и
Начин на финансирање.

За подготовките од стручно-педагошки, техничко-организационен и безбедносен карактер и изведување на екскурзиите и другите
слободни активности во училиштето се грижи стручниот тим формиран со Одлука од Училишен одбор.
Согласно Правилникот по добивање на согласност за реализација на екскурзијата од Советот на родители, БРО и Советот на
Општината, програмата се презентира пред Училишниот одбор кој дава своја согласност и има целосен увид во организацијата, избор
на агенција и реализацијата на екскурзијата.
Учениците кои нема да учествуваат во екскурзијата, согласно Правилникот училиштето ќе им организира настава.
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ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ПРОЛЕТЕН ИЗЛЕТ ВО ПОБЛИСКАТА
ОКОЛИНА НАМЕНЕТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД I, II, IV и V одд.
1. Воспитно-образовни цели:
- Совладување, проширување на знаења, примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите како и односи
во природната и општествената средина, во согласност со воспитно-образовната работа на училиштето.
2. Задачи:
- Запознавање на учениците со флората и фауната на Дојранското езеро.
- Непосредно запознавање на учениците со убавините на Дојранското езеро неговата корист за луѓето и развојот на туризмот
- Запознавање со рибниот фонд во Дојранското езеро и начините на улов;
- Да се подигне свеста на учениците за постоењето на природните богатства и нивната заштита;
- Да развијат и негуваат културни навики за однесување во група, при посета на објекти.

3. Содржини и активности:
- Изработка на цртеж, флора и фауна
- Дискусија за природното Дојранско езеро
4. Раководител на излетот, наставници и ученици:
- Раководител на излетот- Васка Ефтимова, одделенски раководител на I одд.
- Беќарова Сузана - одделенски раководител на II одделение;
- Кристина Петкова – одделенски раководител на IV одделение
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- Каролина Димитрова, одделенски раководител на V одделение
(со излетот ке бидат опфатени 75 - 85 ученика од I, II, IV, V одделение односно околу 80%)
5.Времетраење: еден работен ден
Време на реализација: прва половина на месец мај, 2020 година.

6.Локации за посета и правци на патување
Релација: Миравци –Дојран – Дојранско езеро – Миравци
Поаѓање од Миравци во 8.00 часот
-Пристигнување во Дојран околу 9 часот;
-Враќање од Дојран околу 14 часот.
7. Техничката организација: Ќе се изведува согласно Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите
слободни активности на учениците од основните училишта. Училишната комисија за спроведување на екскурзии и други слободни
активности ќе ги превземе сите потребни постапки за реализација на истата. Патувањето ќе биде со современи автобуси кои ги
исполнуваат потребните стандарди.
8. Начинот на финансирање:
Ученичкиот излет го финансираат родителите на учениците во целост.
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ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕДНОДНЕВЕН ПРОЛЕТЕН ИЗЛЕТ ВО ПОБЛИСКАТА ОКОЛИНА СО
УЧЕНИЦИТЕ ОД VII И VIII ОДДЕЛЕНИЕ
1. Воспитно-образовни цели:
- Совладување, проширување на знаења, примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите како и односи
во природната и општествената средина, во согласност со воспитно-образовната работа на училиштето.
3. Задачи:
- Запознавање на учениците со флората и фауната на Дојранското езеро.

- Непосредно запознавање на учениците со убавините на Дојранското езеро неговата корист за луѓето и развојот на туризмот
- Запознавање со рибниот фонд во Дојранското езеро и начините на улов;
- Да се подигне свеста на учениците за постоењето на природните богатства и нивната заштита;
- Да развијат и негуваат културни навики за однесување во група, при посета на објекти.
3. Содржини и активности:
- Изработка на цртеж флора и фауна
- Дискусија за природното Дојранско езеро
4. Раководител на излетот, наставници и ученици:
-Раководители на излетот: Маја Љубица Зумровска , одделенски раководител на VII одд;
Маја Танова, одделенски раководител на VIII одд;
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Опфат на ученици од 30-35, односно повеќе од 80%
5. Времетарење: еден ден
Време на реализација: прва половина на месец мај, 2020 година.

6. Локации за посета и други правци на патување:
Миравци – Дојран - Дојранско езеро - Миравци

7. Техничка организација:
Ќе се изведува согласно Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на
учениците од основните училишта. Училишната комисија за спроведување на екскурзии и други слободни активности ќе ги превземе
сите потребни постапки за реализација на истата. Патувањето ќе биде со современ автобус кој ги исполнува потребните стандарди.

8.Начин на финансирање:
Ученичкиот излет го финансираат родителите на учениците во целост.
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ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕДНОДНЕВНА ЕКСУРЗИЈА СО УЧЕНИЦИТЕ ОД III ОДДЛЕНЕНИЕ

1.Воспитно - образовни цели:
- Да се прошират знаењата за село – град;
- Да ги препознава и именува позначајните објекти во околината и да се ориентира според нив;
- Да ги прошират знаењата за сообраќајот и сообраќајните средства, сообраќајната поврзаност на различни делови од својот крај и
пошироко;
- Да ги прошират знаењата за природните убавини во Р.Македонија;
- Запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви ;
- Развивање интерес за природата и градење еколошки навики;
- Развиање позитивен однос кон наионалните ,културните и естетските вредноисти;
- Да се оспособуваат за заедничко дружење и комуницирање.
2. Задачи:
- Изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во општествениот живот;
- Развивање интерес кон природата и градење еколошки навики;
- Запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви;
- Градење чувство на патриотизам, толеранција и соживот;
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- Развивање позитивен однос кон: националните,културните и естетските вредности;
- Поттикнување и манифестирање на позитивни емоции;
- Социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за - осамостојување и грижа за себе;
- Рекреација и создавање навики за здраво живеење
3.Содржина на активности:
Во рамките на оваа наставна екскурзија ќе бидат разгледани: Струмица - Колешински водопади, Манастир „Св.Леонтиј„ Водоча, Стар
Дојран, Дојранско езеро и Вардарски рид.
4. Раководител на излетот, наставници и ученици:
Жаклина Стојанова- одделенски раководител на III одд;
( опфат на ученици од 20-23 односно повеќе од 80%)
5. Времетарење: еден ден
Време на реализација: прва половина на месец мај, 2020 година.
6. Локации за посета и други правци на патување:
Тргнување на учениците во 08 часот пред училиштето во Миравци;
-Посета на Струмица-Колешински водопади;
-Посета на Манастир св.Леонтиј„ -Водоча;
-Посета на Стар Дојран , Дојранско езеро и Вардарски рид;
-Во 16.00 часот тргнување за Миравци
7. Техничка организација:
Ќе се изведува согласно Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на
учениците од основните училишта. Училишната комисија за спроведување на екскурзии и други слободни активности ќе ги превземе
сите потребни постапки за реализација на истата. Патувањето ќе биде со современ автобус кој ги исполнува потребните стандарди.
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8.Начин на финансирање: Екскурзијата ја финансираат родителите на учениците во целост.

ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЧКА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД VI OДДЕЛЕНИЕ

Воспитно- Образовни цели:
•
•
•
•

проширување на знаењата од повеќе наставни предмети;
примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање со општествената средина и културно историските знаменитости,
индустриски и други капацитети.
да се развие љубовта кон татковината;
да го развијат почитувањето кон културните традиции културно-историските знаменитости природни убавини и реткости.

Задачи:
•
•
•
•
•
•
•

изучување и истражување на објекти и појави во природата и односите во општествениот живот;
да ги откријат и разберат односите во општествениот живот;
градење на чувството за патриотизам, толеранција и соживот;
стекнување социјални вештини ;
социјализација,колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе;
да изградат еколошки навики;
градење позитивен однос кон природата и човековата околината;

Раководител, наставници, ученици:
Одговорен наставник:
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- Одделенскиот раководител на VIодд. – Тодорка Челевска Милиќевиќ
- Ученици од паралелката (опфат на ученици од 18 – 24 односно повеќе од 80%)

Времетраење: 2 (два) дена
Време на реализација: мај 2020 година.

Локации за посета и правци на патување, содржини и активности:
Прв ден:
• Миравци - Охрид: Лихнидос, Стари град, Антички театар, Плаошник и Самоилова тврдина;
Содржини и активности:
•
•
•
•

Запознавање со културно историските знаменитости на градот Охрид;
Запознавање со стариот град-Лихнидoс лоциран во стариот дел од градот и начинот на неговото функционирање во минатото
како културен и сообраќаен центар;
Разгледување на Самоиловата тврдина, нејзиното значење за градот во минатото и Плаошник како познат религиозен
локалитет;
Посета на Антички театар, откривање на важноста на театарот за културниот развој на луѓето во минатото;

После планираните посети учениците имаат вечера и ноќевање во градот Охрид.
Втор ден
•
•

Охрид: „Св.Наум Охридски“
Битола: Хераклеа, Национален парк „Пелистер“

Содржини и активности:
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•
•
•

Посета и запознавање со „Св. Наум Охридски“ и неговото значење;
Посета и запознавање со Национален парк „Пелистер“неговото значење;
Посета и запознавање со археолошкиот локалитет Хераклеа, запознавање со неговото значење и улога во минатото,
начинот на функционирање на градот за време на неговото постоење;

По планираните посети учениците се упатуваат кон Миравци.
Техничка организација:
Ќе се изведува согласно Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на
учениците од основните училишта. Училишната комисија за спроведување на екскурзии и други слободни активности ќе ги
превземе сите потребни постапки за реализација на истата. Патувањето ќе биде со современ автобус кој ги исполнува
потребните стандарди.
Начин на финансирање: Екскурзијата ќе ја финансираат родителите.
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ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЧКА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД IX OДДЕЛЕНИЕ

Воспитно - образовни цели:
•
•
•
•

проширување на знаењата од повеќе наставни предмети;
примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање со општествената средина и културно историските знаменитости.
да се развие љубовта кон татковината;
да го развијат почитувањето кон културните традиции културно-историските знаменитости и реткости.

Задачи:
•
•
•
•
•
•

Изучување и истражување на објекти и појави во природата и односите во општествениот живот;
градење на чувството за патриотизам, толеранција и соживот;
стекнување социјални вештини;
социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе;
да изградат еколошки навики;
градење позитивен однос кон природата и човековата околината.

Раководител, наставници, ученици:
-Одделенски раководител на IX- Роса Никола Малевски
-Наставници вклучени во екскурзијата: Сузана Ѓорѓиева и Тодорка Челевска Милиќевиќ
- Ученици од IX- одд. ( опфат на ученици од 24 - 27 односно повеќе од 90%)
Времетраење: 3 (три) дена
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Време на реализација: мај 2020
Локации за посета:
Прв ден:
•
•

Миравци - Стоби;
Скопје: Аеродром-Петровец, Музејски комплекс Македонска борба, Стара чаршија, Спомен куќата на Мајка Тереза,
Скопско кале, кањонот на Матка, Меморијален музеј на холокаустот;

Содржини и активности:
•
•
•

•
•
•
•

Посета на античкиот град Стоби, запознавање со неговото уредување, неговата стратешка, воена и трговска позиција во
античкиот период;
Посета на најпрометниот меѓународен аеродром во Македонија, Аеродромот-Петровец и неговото значење за поврзување на
Македонија со светот;
Посета на Музејски комплекс Македонска борба, запознавање со историјата на македонскиот народ во повеќе периоди,
запознавање на восочните фигури на личности од македонската историја, примероци од оружја, мебел документи и други
експонати;
Разгледување на Спомен куќата на Мајка Тереза , со сите слики и експонати значајни за животот и делото на мајка Тереза како
голем хуманитарец која потекнува од Скопје;
Посета на Скопско кале, запознавање со нејзиното датирање, стратешката местоположба, археолошки истражувања како и
нејзината важност денес како туристичка локација и културен центар во летнот период;
Посета на старата Стара чаршија како трговски и културно историски дел од градот, запознавање со отоманската но и
модернистичката архитектура во чаршијата;
Посета на кањонот Матка кој се наоѓа на реката Треска, каде се наоѓаат десет пештери, голем број ендемски и реликтни видови,
посебно над 250 видови ноќни и дневни пеперутки, голем број цркви од средновековниот период кои се во целост или делумно
зачувани по што ова место го носи и името „Света Гора„.
По оваа посета учениците се упатуваат кон Маврово каде имаат вечера и ноќевање.

Втор ден:
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Дебар: Национален парк „Маврово„, Кањонот на реката Радика, Свети Јован Бигорски;
Струга: Природонаучен музеј и Вевчански извори;
Охрид: Лихнидос, Стари град, Антички театар, Плаошник и Самоилова тврдина;
Содржини и активности:
•
•
•
•
•

Посета на националниот парк Маврово како еден од трите најголеми национални паркови кај нас, во чии граници се наоѓаат 52
планински врвови високи над 2000 метри,како и запознавање со богатата флора и фауна
Посета на манастирскиот комплекс Св. Јован Бигорски, запознавање со неговата историја, познатиот иконостас, костурницата и
манастирските конаци.
Посета на природонаучниот музеј во Струга и запознавање со растителниот и животинскиот свет, со експонатите од историското
, археолошкото, етнолошкото и ликовното одделение на музејот.
Посета на Античкиот театар, запознавање со неговиот историјат, културната важност во времето кога функционирал но и денес
кога тој претставува своевидна археолошка атракција каде и се одвиваат значајни културни настани.
Посета на средновековната Самоилова тврдина, запознавање на нејзината функција за безбедноста на Самоиловото царство,
нејзините разурнувања и обнови, археолошките истражувања и нејзината важност како туристичка атракција денес.
После планираните посети учениците имаат вечера и ноќевање во градот Охрид, по појадокот утредента се упатуваат
кон Битола.

Трет ден:
Битола: Хераклеа и национален парк „Пелистер”.
Прилеп: Горен град и Маркови кули.
Содржини и активности:
•

Посета на древниот град Хераклеа, запознавање со неговата стратешка местоположба, цивилизациски развој, црковниот и
културниот живот на градот.
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•

Посета на локалитетот Маркови кули, карактеристичните рејлефни облици, богатите археолошки наоѓалишта и запознавање
со неговата историска важност.

По планираните посети учениците се упатуваат кон Миравци.
Техничка организација:
Ќе се изведува согласно Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на
учениците од основните училишта. Училишната комисија за спроведување на екскурзии и други слободни активности ќе ги превземе
сите потребни постапки за реализација на истата. Патувањето ќе биде со современ автобус кој ги исполнува потребните стандарди.

Начин на финансирање: Екскурзијата ја финансираат родителите.
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ПРОГРАМА
За реализација на НАСТАВА ВО ПРИРОДА во Струга со учениците од V одделение во

учебната 2019/20 година

ООУ „Климент Охридски “ Миравци

1. Воспитно-образовни цели:
-Совладување и проширување на знаењата
-Непосредно запознавање на појавите и односите во природната и општествената средина;
-Посета на културно-историски знаменитости;
-Посета на индистриски и земјоделски капацитети.

2.Задачи:
-да се запознаат со објекти и појави во природата;
-да ги откријат и сфатат односите во општествениот живот;
-да развиваат интерес и позитивен однос кон природата;
-да изградуваат еколошки навики;
-да се запознаат со културата и начинот на живеење на луѓето во различни краеви;
-да развиваат чуство за самостојност , другарство, толеранција и соживот;
-да развиваат патриотизам и позитивен однос кон националните , културните и естетските вредности;
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-развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење.
-истражување за настанокот на поедини објекти-цркви и манастири,климатски промени, групна работа, презентација;
-истражување за начинот на општествениот живот/меѓуетнички односи;-опис на природните убавини преку групна работаиндивидуализирана настава, литературно читање, ликовно изразување;
-споредување на културата и начинот на живеење на луѓето во различни краеви со користење на Интернет, информации од
претставници од разни институции, изготвување извештаи за сличностите и разликите за културата и начинот на живеење на луѓето во
различни краеви-групна работа, презентација;
-примена на еколошки навики во местото на престојот, при посетана јавни објекти, поднесување секојдневен извештај
-ја изразуваат самостојноста преку разни активности, другаруваат и си помагаат во одредени ситуации, имаат јасни сознанија за
толеранција и соживот на ниво на паралелка, одделенија, со други ученици. Учествуваат на заеднички игри, маскембал, квизнатпревари, изготвување на дневници со секојдневните случувања, презентација
-се запознаваат со патриотски содржини и ликови од тој регион, истражуваат за националните, културните и естетските врдности во
регионот, даваат свое мислење
-се вклучуваат во секојдневни утрински вежби, пешачење, играње кошарка, фудбал, ракомет
3.Содржини и активности
Наставата во природа ќе се реализира во градот Струга во објектот на детското одморалиште или хотел, кој ги исполнува
условите предвидени со Нормативот за простор, опрема и наставни средства за деветгодишно основно образование во
Р.Македонија (Чл. 9 од Правилникот).
Активностите кои ќе се реализираат за време на наставата во природа се однесуваат на следното:
-Истражување за постанокот на поедини објекти,цркви, манастири,климатски промени-групна работа, презентација;
- Истражување за начинот на општествениот живот/меѓунационалниодноси/Опис на природните убавини/Охрид и Охридското
езеро, Самоилова тврдина, Плаошник, Биљанини извори, Мостот на поезијата- Струга, музејот, – групна работа, индивидуализирана настава, литературно читање, ликовно изразување;
-Споредување на културата и начинот на живеењена луѓето во различни краеви со користење на интернет информации,
информации на претставници од разни институции, изготвување извештаи за сличностите и разликите за културата и начинот на
живеење на луѓето во различни краеви – групна работа, презентација;
Примена на еколошки навики во местото на престојот, при посета на јавни објекти, - поднесување секојдневен извештај;
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- изразува самостојноста преку разни активности, другаруваат и си помагаат во одредени ситуации, имаат јасни сознанија за
толеранција и соживот на ниво на паралелка, одделенија, со други ученици.Учествуваат на заеднички игри, маскембал, квизнатпревари – Изготвуваат дневници со секојдневни збиднувања, презентација;
- Се запознаваат со патриотски содржини и ликови од тој регион, истражуваат за националните, културните и естетските
вредности во регионот, - даваат свое мислење;
- Се вклучуваат во секојдневни утрински вежби, пешачење, играње кошарка, фудбал, ракомет.
4.Раководител, наставници, ученици:
Одговорни наставници:
Каролина Димитрова - одделенски раководител на V одделение од централното училиште, а Благица Радинска , Марија Ничевска и Благица
Ѓореска - одделенски раководители на V одделение од нашите подрачни училишта од Милетково, Давидово и Смоквица.
Ориентационен број на ученици по паралелки:
- V одделение ЦОУ = 15 ученици
- V одделение ПУ.= 5 ученици
Вкупно: 20 ученика , односно 100% од вкупниот број на ученици во петто одделение.
Сместување: Детско одмаралиште или хотел во Струга и Маврово (во договор со агенцијата кое ги исполнува условите согласно Нормативот за
простор, опрема и наставни средства за деветгодишното основното образование на Р. Македонија).
5. Времетраење на наставата во природа - 3 дена.
Време на реализација: месец мај 2020 година
6. Локации за посета и правци на патување:
ПРВ ДЕН (среда)
Поаѓање во 07:30 часот
Релацијa: Миравци - Скопје -Маврово
1.Скопје : Стара чаршија, спомен куќа на Мајка Тереза, музејски комплекс Македонска борба, Скопско кале;
2. Дебар: Национален парк „Маврово”.
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Распоред на активности по денови :
ПРВ ДЕН

Активности на наставникот
Објаснува за главниот град како културен и
административен центар.
Објаснува за Старата скопска чаршија како единствен
споменик на културата во Македонија во кој се
препознава наследството од повеќе култури и
цивилизации кои учествувале во нејзиното создавање.
Објаснувње на животот и делото на Мајка Терезадобитничка на Нобелова награда за мир, прогласена за
светица во католичкиот свет. Мисионерската дејност на
Мајка Тереза.
Објаснува за Тврдината Кале, постоење, историја,
археолошки ископувања.
Објаснува за Националниот парк ,,Маврово‘‘површина, природни богатства, флора и фауна,
Мавровско езеро.
Низ целото патување наставникот ги мотивира
учениците да пишуваат белешки во своите
дневници кои ќе им помагаат на крајот од денот да
ги систематизираат податоците од
набљудувањата.

Активности на учениците

Внимателно го следат наставникот како им објаснува за
посетените локации.
Најважните работи ги запишуваат во сопствените
дневници.
Фотографираат.

На крајот од денот ги систематизираат и презентираат
прибраните податоци од посетата на локациите.
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ВТОР ДЕН (четврток)
Релација: Вевчани-Охрид-Струга
1.Вевчани:Посета на Вевчанс..ките извори;
2.Охрид:Посета на Лихнидос, Самоилова тврдина, Плаошник, црква „Св.Јован Благослов“-Канео, црква св.СофијаОхрид;
3.Струга: Природонаучен музеј;
Распоред на активности по денови :
ВТОР ДЕН

Активности на наставникот

Објаснува за постанокот и местоположбата на
Вевчанските извори.
Вевчански извори преставува заштитена еколошка
зона, пријатно и воодушевувчко катче за одмор,
медитирање и уживање. Вевчанските извори се наоѓаат
на надморска височина од околу 960 метри.
Вевчанските извори во внатрешноста се составени од 7
помали извори кои се соединуваат и го сочинуваат
текот на реката викана Матица или Вевчанска река.
Вевчанската река е долга 6 километри и под селото
Велешта се влива во реката Црни Дрим.
Објаснува за посетените локации во Охрид:
Лихнидос,Самоиловата тврдина,Плаошник, црквата
,,Св.Јован Благослов‘‘-Канео, црквата ,,Св.Софија‘‘.
Дава инструкции за начинот на разгледување на
природно-научниот музеј.
Објаснува за значењето на музејот.

Активности на учениците

Внимателно го следат наставникот како им објаснува за
посетените локации.

Најважните работи ги запишуваат во сопствените
дневници.
Фотографираат.

На крајот од денот ги систематизираат и
презентираат прибраните податоци од посетата на
локациите.
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ТРЕТ ДЕН (петок)
Релација: Охрид-Битола-Миравци
1.Охрид: Посета на „Св . Наум Охридски“;
2.Битола: Хераклеа и Национален парк „Пелистер“.
Распоред на активности по денови :
ТРЕТ ДЕН

Активности на наставникот

Објаснува за животот и делото на Св.Наум, за
иконостасот во манастирот.
Најмлад ученик на Кирил и Методиј.Познато е дека се
занимавал со литературна дејност, но неговите
текстови сè уште не се идентификувани.Свети Наум
Охридски Чудотворецот починал на 23 декември 910
година, во манастирот „Свети Наум“, на возраст од 80
години и бил погребан лично од Св. Климент во
манастирската црква.
Објаснува за историскиот локалитет Хераклеа:
Хераклеја Линкестис се наоѓа на јужната периферија на
градот Битола, во подножјето на планината Баба.
Името го носи според Херакле, митскиот јунак и
родоначалник на македонската кралска династија
Аргеади.Хераклеа е градска населба од
старомакедонско време до средниот век. Основана е
кон средината на IV век пред н.е. од страна на кралот
Филип II Македонски

Активности на учениците

Внимателно го следат наставникот како им објаснува за
посетените локации.

Најважните работи ги запишуваат во сопствените
дневници.
Фотографираат.

На крајот од денот ги систематизираат и
презентираат прибраните податоци од посетата на
локациите.
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Објаснува за објектите, скулптурите и мозаиците.
Дава насоки за изработување на домашната
работа според набљудување.

Го следат наставникот кога им дава насоки за
домашна работа.

Домашна работа: Состав- ,,Впечатоци од
наставата по природа‘‘ и можност за презентација
на слики од наставата во природа .

7. Техничка организација: Ќе се изведува согласно Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни
активности на учениците од основните училишта. Училишната комисија за спроведување на екскурзии и други слободни активности ќе
ги превземе сите потребни постапки за реализација на истата. Патувањето ќе биде со современ автобус кој ги исполнува потребните
стандарди.
8. Начин на финансирање:
Наставата во природа ја финансираат родителите во целост.
Во прилог со оваа програма ќе бидат изготвени и дневно оперативни подготовки со интегрирани содржини за секој наставен
ден)
(Напомена: Активна настава ќе се одржува во попладневните часови по секое набљудување за деновите: среда, четврток и
петок)
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Тим кој учествувал во изработка на Годишната програма за работа на училиштето: Марија Костадинова, Лешева Мирјана

Директор:
_______________________________________________
( Марија Костадинова)

Претседател на училишен одбор:
_______________________________________________
(Кристина Петкова )

Дата_____________________година
Место_________________________
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