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Преамбула 
 

 Врз основа на член 49 став (6) од Законот за основно образование (,,Службен весник на Република Северна 

Македонија,, бр.161/19) и член 1 и член 3 од Правилникот за формата и содржината на развојната и годишната програма 

за работа на основното училиште  бр. 18-6579/1 од 6.07.2022 година,комисијата при ООУ Владо Тасевски-Скопје изработи 

Годишна програма за работа на училиштето за учебната 2022/2023 година.  

Годишната програма претставува најзначаен документ за работа на училиштето. Во овој основен документ се наведени 
главните правци по кои треба да се „движи„ училиштето во текот на учебната година. Тука се конкретизирани активностите 
на ниво на училиште, носителите на тие активности, термините за нивна реализација, одговорностите на училишните 
субјекти како и очекуваните исходи и ефекти од нивното остварување. 
Поаѓајќи од претходното, како и законските обврски за донесување на овој документ, во изготвувањето на оваа Годишна 
програма се користеше документот Процедури за донесување на Годишната програма и нејзино техничко уредување 
изготвен во Проектот со наслов Зајакнување на капацитетите на Училишните одбори, како и прирачникот за изготвување 
на Годишнапрограма донесен од МОН. 

 
Годишната програма за работа на училиштето по својата структура се базира на: 

 
• Законот за основно образование; 
• Планот за развој научилиштето; 
• Законот за работниодноси; 
• Наставните планови и програми одБРО; 
• Концепцијата за деветгодишното образование, Нова концепција за основно образование  
• Статутот на училиштето; 
• Програмата за работа на училиштето од минатата година; 
• Годишниот извештај; 
• Извештај од интегрална евалуација; 
• Самоевалуацијата научилиштето; 
• Основните професионални компетенции на наставниците и стручнитесоработници. 
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ВОВЕД 

    Општинското основно училиште ВладоТасевски – Скопје е лоцирано во населбата Козле, на територијата на 
Општина Карпош. Со својата основна дејност го опфаќа реонот на две месни заедници "Пецо Божиновски - Кочо" и 
"КузманЈосифовски - Питу", кои се протегаат од населбата Капиштец до населбата Нерези. 
Пристапот до училиштето е овозможен со постоечкиот градски сообраќаен транспорт, автобуските линии: 57, 4А и 5. Во 
септември 1957 година, со решение на поранешната општина Идадија, од основното училиште „29 Ноември“ е формирано 
нашето училиште „ВладоТасевски“. По катастрофалниотз емјотрес во јули 1963 год., училиштето добива нова училишна 
зграда од монтажен тип, подарок на град Скопје од Владата и народот на Англија. Во честна 13 Ноември– Денот на 
ослободувањето на Скопје, во 1983 година на училиштето му беше предадена во употреба нова училишна зграда, 
опремена со солидни просторни услови. Општинското основно училиште ВладоТасевски - Скопје, од основањето 1957 
година до денес, се карактеризира со свој развоен пати изграден идентитет и имиџ. 
За успесите во својата работа голем број од наставниот персонал имаат добиено признанија, награди и одликувања. За 
одбележување е добиената 13 Ноемвриска награда во 1982 година за високи постигнувања во одбојка - женски, 13 
Ноемвриска награда на ликовната секција и ликовната награда од Советот на Европа (Едно училиште – еден споменик), 
Просветен работник на годината за 2018/2019 год. м-р Виолета Панев, како и Решение за напредување во звање 
НАСТАВНИК МЕНТОР за наставничката м-р Виолета Панев наставник по англиски јазик. Училиштето се гордее со многу 
први, втори и трети места во женска одбојка, машка кошарка, фудбал, математика, хемија, историја, географија, 
македонски, англиски и германски јазик, техничко образование, настапи на хорот и оркестарот и тоа на општинско, градско 
и државно ниво, а доказ за тоа се големиот број освоени награди, дипломи, пофалници, признанија, благодарници, 
медали, пехари, што значително допринесува за зголемениот углед на училиштето. 
Истотака, последниве години добиени се уште три 13 Ноемвриски награди за постигнувања во спортот. Во своето 
постоење училиштето беше организатор на првото југословенско првенство во одбојка за пионерки, освојувајќи го второто 
место, а организираше и  две балкански одбојкарски првенства во женска конкуренција за пионерки на ниво на основни 
училишта (2000 и 2004 година) со освоени прво и трето место, а беше и организатор на многу сојузни, републички, градски 
и општински натпревари, како и на голем број хуманитарни акции.  Училиштето е прогласено за центар за интерактивна 
настава во 2001 година (едно од петте во државата), а од 2005/2006 година во училиштето се реализира проектот за рано 
изучување на германскиот јазик, во соработка со МОН и германската амбасада во РМ. Во 2020 година училиштето ја доби 
титулата Е-Твининг училиште за успешно реализираните проекти и се здоби со Ознака за квалитет на национално и ЕУ 
ниво на самата платформа. 
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1.Општи податоци за основното училиште 

1.1.Табеласо општи податоци 

 

Податоци 

Име на основното училиште ООУ Владо Тасевски-Скопје 

Адреса, место, општина Ул: Миле Поп Јорданов  бр.74 

Телефон 3082-728 

Факс 3082-728 

Веб-страница www.vladotasevski.mk 

Е-маил v.tasevski@yahoo.com 

Основано од01.10.1957 година  Општина Карпош – Општински комитет за образование, култура и физичка култура 

Верификација-број на актот Актбр. 11-587/ 6 

Година на изградба 1983 год 

Тип на градба Тврда градба 

Внатрешна површина на училиштето (m2) 4745 m2 

Училиштен двор (m2) 4 400m2 

Површина на спортски терени и игралишта 200m2 

Начин на загревање на училиштето Централно парно греење 

Училиштето работи во смени 2 

Број на паралелки 38 

Број на комбинирани паралелки / 

Јазик/јазици на кој/кои се реализира наставата во училиштето Македонски јазик 

Во основното училиште има паралелки за ученици со посебни 
образовни потреби 

/ 

Во основното училиште има паралелки од музичко училиште / 

Во основното училиште има ресурсен центар / 

Други податоци карактеристични за основното училиште / 

 

 

 

 

 

http://www.vladotasevski.mk/
mailto:v.tasevski@yahoo.com
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1.2. Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во основното училиште 

 

Членови на училиштен одбор (име и презиме) 
 

Олгица Мешкова-наставник, Светлана Јурукова-наставник, Симона Петковска Илиевска-
наставник,  Анета Методиевска- претставник од Општина, Сања Каровска родител, Александра 
Трајковска  – родител , Даниела Анѓелиќ-родител (претседател) 

Членови на советот на родители (име и презиме) 
 

Марија Спасевска Кралевска, Наташа Андреевски, Трајче Андреевски,, Ана Николова 
Ристовска, Мартина Јадроска, Катерина Антовска, Катерина Аџиска Јованоска,Недица 
Анастасијевиќ, Марина Наумоска Коцкаровски, Александра Трајковска, Ива Толевска, Наташа 
Маневска, Александра Томиќ, Весна Блажевска, Викторија Крстевска, Вера Спироска, Ратка 
Трицовски,Билјана Велјанова, Љубица Галабовска, Александра Петровска, Елена 
Јакимовска,Александар Петровски, Александар Билбилов, Даниела Ангелиќ, Зоран Ѓорѓиевски, 
Наташа Атанасовска, Слободанка Гиевска, Николина Ристевска, Соња Јованова, Маја 
Тренческа, Лилјана Георгиевска, Валентина Дрекаловиќ, Сузана Давиткова, Александра 
Јакимовска. 

Стручни активи (видови) 
 

Актив на одделенска настава – Светлана Јурукова и Снежана Јовковска 
Актив на предметна настава – Катерина Божиновска 

Одделенси совети (број на наставници) 
 

Совет на одделенски наставници(31и 1 физичконаставник) 
Совет на предметни наставници 29 

Членови на училиштниот инклузивен тим (име и 
презиме) 

Викторија Кочевска, Весна Филиповска, Биљана Павлеска, Јованка Симоновска, Марија 
Туџарова, Слободанка Србиновска, Наталија Петровска 

Заедница на паралелката (број на ученици) 38 

Членови на ученичкиот парламент (број на 
ученици, име и презиме на претседателот на 

ученичкиот парламент) 
 

17 ученици =6а Анастасија Ристовска, 6б Борјан Блажевски, 6в Леа Отовиќ, 6г Калиа 
Постоловска, 7а – Александар Грчев, 7б –Тина Ангелиќ   , 7в – Миа Трпкоска , 7г – Драган 
Николовски, 8A-Стефан Коловски, 8б Милла Стојаноски, 8в Марко Мицевски, 8г Матеј Ристески 
9Б –Матеа Карпузовска, 9А – Веда Анѓушева, 9В –Константин Таневски, 9Г – Георге Ивановски, , 
9д – Софија Давиткова 
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2. Податоци за условите за работа на основното училиште 

2.1. Мапа на основното училиште 
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2.2. Податоци за училиштниот простор 
 

(Вкупен број на училишни згради, бруто и нето површина на училиштето, училишна спортска сала и спортски терени, број на катови, број на 

училници, број на помошни простории, училишна библиотека, медијатека и др.   

Вкупен број на училишни згради Една 

Број на подрачни училишта / 

Бруто површина 9 395 m2 

Нето површина 4 745m2 

Број на спортски терени 1 

Број на катови 2 ката 

Број на училници 32 

Број на помошни простории 27 

Училишна библиотека, медијатека 1 

Начин на загревање на училиштето Централно парно греење 

 

2.3. Простор 
 

(Бројот на редови може да се менува согласно просторните услови, односно просториите со кои располага основното училиште) 

Просторија Вкупен број 
Површина 

(m2) 

Состојба 
(се оценува од 1 до 5, 

согласно Нормативот од 
2019 година) 

Забелешка 
(се наведува потребата од дополнителни простории, реконструкции и сл.) 

Училници 16  3 Потребно е менување на подот во 16 училиници 

Кабинети 16  3 Потребно е менување на подот во 14 училиници 

Библиотека 1  3 Потребно е збогатување на библиотечниот фонд 

Медијатека /  / / 

Читална /  / / 

Спортска сала 1  3 Опремување со топки и други спортски реквизити, 

Канцеларии 7  3 Молерисување 

Училиштендвор 
  3 Опремување со клупи за седење, стативи за ракомет и фудбал, 

поправка на скалите на главниот и спореден влез, поставување на 
корпи за отпадоци, реконструкција на надворешно игралиште 

Заеднички простор 
за прослави 

Аулата на 
училиштето 

 3 / 

Кујна 1  3 / 

Трпезарија 1  3 Опремување со нови столчиња 

Друго 4  3 Лап топ за секој наставник, 8 смарт табли  

Тоалети 16  3 Поставување на врати во 6 тоалетите 
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2.4. Опрема и наставни средства согласно „Нормативот и стандардите за простор, опрема и наставни средства“ 
 

Наставен предмет 
(одделенска и предметна 

настава) 
Постоечка опрема и наставни средства 

Потребна опрема и наставни 
средства 

Средства набавени за 
ученици од 

одделенска настава 

Дрвено домино, унима игри, ,,Не лути се човече,,, дрвена табла -  бројки, домино, дрвена 
табла - саати, синтелон, корпа за отпадоцисребрена голема, канцелариски корпи, канти 
60л., лопатки, проекционо платно, проекционо платно со ногарки, кастањети, дрвени 
стапчиња, металофон, маракас, чинели, дајре метално, соњали (звечалки), тропалки 
(овошје;зеленчук), тропалки (јајце), ксилофон, барабан со две стапчиња, постери (нижите), 
постери (нижите), огледало, сложувалки дрвени – броеви, сложувалка дрвена – форма, 
СМАРТ табли вкупно 6 по број и 11 ЛЦД проектори. Геометриски форми, вага за течност и 
тежина,новогодишни украси 

• Компјутери и ЛЦД проектори 
во секоја училницаи кабинет 

• ЦД плеери во секоја 
училница за одделенска 
настава, синтисајзер 

   Девет смарт табли  

Средства набавени за 
ученици од 

одделенска настава 

рељефна карта-Македонија, РОНСОН – рингла- одделенска,  
топка за одбојка гумена ТИГАР, топка за одбојка гумена – обични, пумпа за топка, табла 
бела 240х120, табла бела – донација 
Модел на цело-дропки,  

• Компјутери и ЛЦД проектори 
во секоја училницаи кабинет 

• ЦД плеери во секоја 
училница за одделенска 
настава 

Средства наменети за 
предметот ликовно 

образование 

Гипсан модел ОКО, гипсан модел УВО, гипсан модел ДЛАНКА, гипсан модел УСТА, гипсан 
модел СТАПАЛА, дрвено постолј41 
ѓе за цртање, гипсан модел ДАНТЕ, гипсан модел РЕЛЈЕФ, гипсан модел МОМЧЕ, гипсан 
модел ГЛАВА 

Бои, платно, четки 

Средства наменети за 
предметот музичко 

образование 
Орфови инструменти, блок флејти 

 

Средства наменети за 
предметот географија 

Карта на Р. Македонија, карта на Австралија со Океанија, карта на Јужна Америка, карта 
на Африка, карта на 3 полутопки, карта на С. Америка, планетарно движење на Земјата 
околу Сонцето, карта на Југославија, карта на западна и северна Европа,  географски 
глобус, карта на Свет,  карта на Европа, карта на големи географски откритија, карта на 
Балкански Полуостров, ѕидна карта на Р.Македонија, македонска стопанска карта 

• Индукционен глобус 

• Глобус 

Средства наменети за 
предметот хемија 

Метален плакар, маса за ученици, лабораториско столче, елемент со кадичка, 
лабараториска маса за наставник, стаклена када, тапи за епрувети, лабараториски 
мантил, Сандаче за физички и хемиски процеси, Комплет за груни обиди за работа, 
Збирка на фиксни деривати, Индустриски руди, Збирка на цинк, Збирка на олово, Збирка 
на добивни Al, Збирка на добивни соли, Збирка за правење сапун, Збирка на гуми, Збирка 
за добивање вино, Збирка за добивање масти, Збирка за добивање вештачка свила, 
Збирка за добивање поливинил хлорид, Збирка за добивање млеко, Збирка за добивање 
руди, Збирка за добивање балит, Збирка за добивање хартија, Збирка за добивање дрво, 
Основи на хемија, Касети (филм) хемиски задачи,  Молекули кристали, Киселини, Промена 
на состојба на материја, Хемиска рекција и промени, Бази, Анализа и синтеза, од SO2 до 

• Огноотпорни и лабораториски 
маси отпорни на хемикалии 

• Дигестор со заштитно стакло 
изработен од нерѓосувачки 
челик 

• Довод и одвод на вода 

• Приклучок на струја 

• Осветлување 

• Вентилација 
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H2SO3, од 2NS до SO2 и 2NO, производ 2N и електолиза, Соли, H2NaCl до H2SO4, HCl - 
хлорна киселина, Методи за работа, Синоми, Мензура од 1000ml, Мензура од 1000ml, 
Мензура од 250 ml, Мензура од 100 ml, Мензура од 50 ml, Мензура од 25 ml, Ерлемаер, 
Стаклени чинии 250 ml, Порцелански чинии (мали), Порцелански чинии (средни), 
Порцелански чинии (големи), Азбестна мрежа, Пинцета, Стаклени чинии, Порцелански 
аван за точење, Метални ножици, Емајлирани кадички, кадички, Сталажи за мали 
епрувети, Шпиртна лампа, Модел за молекул, Сталак за големи епрувети, Шпиртна лампа, 
Модел на атом и молекула, Сименс-мартинова печка, Епрувети 16/160, Шпиртна ламба 
стаклена, Пипета капалка, Четка за епрувети 

Средства наменети за 
предметот физика 

Збирка механика, Центрифугална машина, Вакум пумпа со ѕвоно, Прибор за центрифуга, 
Еквилибрист, Апарат за стабилност, Динаметар округли, Апарат за Архимедов закон, 
Мотор за трок. Мотор, Магдебурска топка, Водено купатило, Механичка вага,  Гарнитура 
тегови, Хероново шише, Термометар од 1000, Воздушно купатило, Инфлуентна машина, 
Круксова цевка, Круксова цевка, Динометар цевка, Електричен термометар, Стаклена 
топка на вода, Електрична цевка, Електронски засилувач, агломер, Катодна цевка, 
Универзален мерач, Амперметар, Електроскоп, Метална мрежа, Стаклена прачка, 
Електрично ѕвонче, Телеграф, Микрофон, Електроформ, Променлив кондензатор, 
Изолаторски држач, Конусен кондензатор, Изолиран статив, Електромотор, Комплет Тр. 
Елек., Трофазен трансформатор,  Магнетен вкључувач, Завој со мот. Колс., Еднополен 
преклоп, Појачувач на радио, Мензура од 0,5l, Фракциона вага, Капиларна цевка, Модел 
на парна машина, Основи на статика, Леќи, Радиометар, Држач за леќи, Дисфрак. 
Решетка, Прибор за флуоресцен, Електроскоп, Огледало под агол, Збирка на електроника, 
Електроника 1,2,3, Реостат со клизач, Волтампер метар, Топлотен релеј, Паскалов закон, 
Рамнокрак лост, Динамометар, Збирка леќи, Оптичка лупа, Унгарски електрон, Лајпенска 
нишка, Сврзани садови, Диа филмови, Разводна табла, Фотокелија, Волтен елемент, 
Теслен трансформатор, Електромотор, Апарат за пр. Тесла, Апарат за земј.  срб., 
Лабораториски амперметар, Апарат волтметар, Модел за тежиште, Амперметар, Мини 
штоперица, Метро челично 3м,   Магнетни кутии, Волтметар, Термометар инфраред 

 

Средства наменети за 
предметот физичко 

образование 

Мрежа за одбојка со пластични столбови, топки за одбојка, кошарка. • Чуњеви, топки за ракомет, 
обични топки,5  цд плеери 5, 
јажиња. 

Средства наменети за 
предметот англиски ј. 

Табла, ЦД-плеер ФИЛИПС А3215 • ЛЦД и ЛАП ТОП 

• Цд плеери за училна за 
вештина слушање 

Средства наменети за 
предметот македонски ј. 

Радиокасетофон • ЛЦД и ЛАП ТОП 
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2.5.  Податоци за училишната библиотека  
 

Ред.број Библиотечен фонд Количество 

1 Лектирни изданија 6962 

2 Стручна литература за наставници и стручни соработници) 1784 

3 Белетристика 5143 

4 Речници 27 

5 Останати (енциклопедии, лексикони, прирачници, сликовници, сериски публикации и др.) 499 

Вкупно Вкупен библиотечен фонд 14 394 

 

2.6. План за обновување и адаптација во основното училиште во оваа учебна година 
 

Што се преуредува или обновува Површина во m 2 Намена 

Промена на врати во училници 
 

Во пишана форма е планот на целото 
училиште со квадратура на сите простории 

Подобрување на условите за 
работа во училниците 

Лифт, пристапни рампи, унисекс тоалети за деца со попреченост  Подобрување на условите за 
работа за децата со ПОП 

Реконструкција на канализациските цевки во тоалетите во 
хоризонтала и вертикала и промена на казанчињата во тоалетите 

  

 

 

3. Податоци за вработените и за учениците во основното училиште 

3.1. Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната работа 

Име и Презиме нанас. од 
предметна настава 

Предмет што го предава Во кои паралелки предава Година на 
раѓање 

Работен 
стаж 

Степен на 
образование 

Силва Атанасова математика 6а,б,в,г                        класен 6б                        1967 30 ВСС 

Кети Таневска математика 8 а,б,в,г  и  7в                        1973 15 ВСС 

Мирјана Николовска математика 9 а,б,в,г, д 1974 19 ВСС 

Катерина Лазаровска математика 7 а, б, г 1977 17 ВСС 

Јагода Серафимовска Вештини за живеење 8б/  9а.в                        6 часа   ВСС 

Олгица Мешкова Македонски јазик 9 а,б,в,г, д                   класен 9д 1959 31 ВСС 

Соња Деловска Македонски јазик 8 а, б, в, г  и  6а,        класен 8г 1976 21 ВСС 

Катерина Аницин (замена 
Лилјана Средојевиќ) 

Македонски јазик 7 а,б,в,г и 6в 1965 28 ВСС 

Катерина Зулумовска Македонски јазик 6 б, г 1982 14 ВСС 

Сузана Стојанова Хемија 8 а,б,в,г / 9 а,б,в,г,д /     класен 8в 1962 29 ВСС 
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Сузана Стојанова Физика 8 в, г 1962 29 ВСС 

Игор Донов физика 8 а, б / 9 а, б, в, г, д 1966 24 ВСС 

Марица Бакоч Ликовно образование 6 а, б, в, г / 7 а.б. в. г                 класен 9б 
8 а. б. в. г / 9 а, б, в, г, д 

1963 35 ВСС 

Марица Бакоч Проекти од ликовна умет. 9 б. д 1963 35 ВСС 

Симона Петковска Илиевска Етика 7 а.б.в.г                                   класен 7б 1971 26 ВСС 

Симона Петковска Илиевска Граѓанско образование 8 а.б.в.г/  9 а.б.в.г.д 1971 26 ВСС 

Симона Петковска Илиевска Запознавање со религиите 6 а.б.г (пола паралелки)  6в (цела паралел.) 1971 26 ВСС 

Сузана Илиќ Класична култура на е.ц. 6 а.б.г (пола паралелки) 1966 31 ВСС 

Сузана Илиќ Иновации 9 а.б.в.г.д 1966 31 ВСС 

Сузана Илиќ Вештини за живеење 7г 1966 31 ВСС 

Бранко Тренкоски Техничко образование 5 а.б.в.г/ 6 а.б.в.г/    ЕМИС 8 часа 1959 39 ВСС 

Елизабета Станоевска Музичко образование 6 а, б, в, г/ 7 г/ 8 а. б. в. г/ 9 а, б, в, г. д 
Хор 3 часа/оркестар 3 часа              класен 9а 

1971 25 ВСС 

Слаѓана Чекичевска  Музичко образование 7 а.б.в 1965 28 ВСС 

Миодраг Славковиќ Физичко образование 7 а.б.в.г/  8 а.б.в             класен 8а 1979 15 ВСС 

Амди Муса(пензионирање) Физичко образование 6 а.б.в.г/ 9 а.б.в 1955 37 ВСС 

Христијан Ќосевски Физичко образование 2 а.б.в.г.д/  9г.д 1998 1 ВСС 

Влатко Физичко образование 3 а.б.в.г/  4 а.б.в.г  10 ВСС 

Ново финансирање Физичко образование 1 а.б.в.г.д/ 4г/  8г                             21 час    

Мирјана Стојкоска Историја 6 а.в.г/  7 а.б.в.г           класен 7в 1965 13 ВСС 

Мирјана Стојкоска Нашата татковина 7 а.б.в ( пола паралелки) 1965 13 ВСС 

Катерина Божиноска Историја 6б/  8 а.б.в.г/  9а.б.в.г.д          класен 8б  1975 21 ВСС 

Весна Киприновска 
Николовска (породилно) 

Географија 6 а. б. в. г/  8 а. б. в. г/  9 б.в              20 часа 
1982 13 ВСС 

Елена Панева Наумовска Географија 7 а.б.в.г/  9 а.г.д                                 14 часа 1981 8 МР 

Биљана Јованова Англиски јазик 3 а.в.г/  7 а.б.в. г/                   класен 7а 1971 21 ВСС 

Ангелина Костова Англиски јазик 1 а.б.в.г/  6 а.б.в.г                   класен 6г      1981 16 ВСС 

Марија Туџарова Англиски јазик 2 а.б.в.г.д/  8 а.б.в.г 1978 13 ВСС 

Биљана Ингилизова Англиски јазик 5 а.б.в.г/  9 в.г.д                     класен 9в 1966 25 ВСС 

Виолета Панев Англиски јазик 3б/   4 а.б.в.г/  9 а.б 1968 28 МР 

Смиља Христовска Германски јазик 5а/  6 а.б.в.г/  7 а.б.в.г/  8б       класен 7г 1981 18 ВСС 

Санда Пулевска Гочев Германски јазик 8 а.в.г/  9 а.б.в.г.д/ 3в/  4б/        класен 9г 1984 13 МР 

Ана Даскалова Германски јазик 1 д  и  2г 1984 9 ВСС 

Соња Тануркова Биологија 7 а.б.в.г/  8 а.б.в.г/  9б.г        класен 6а 1976 21 ВСС 

Емилија Василева Чоловиќ Природни науки 
Биологија 

5 а.б.в.г/  6 а.б.в.г/ 
9 а.в.д                                                    22часа 

1970 16 ВСС 

Жаклина Трајковска Информатика 6 а.б.в.г/  7 а.б.в.г/       класен 6в 1964 15 ВСС 

Жаклина Трајковска Програмирање 8 а.в.г/  9г 1964 15 ВСС 
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Име и презиме на наставници- оддел. 
Настава 

Одделение  предава во кое 
предаваат 

Во кои паралелки предава Година на 
раѓање 

Работен 
стаж 

Степен на 
образование 

Весна Милетиќ / Снежана Јовковска 
прво одделение  20 часа 

1961 
 

31 
 

ВСС 
ВСС 

Јованка Симоновска / Марина Христова прво одделение  
20 часа 

1975 
 

18  
 

ВСС 
ВСС 

Ирена Кофиловска прво одделение  20 часа 1975 22 М-Р 

Весна Масти  прво одделение  20 часа 1982 10 М-Р 

Александра Николиќ прво одделение  20 часа 1973 17 ВСС 

Елена Несторовска / Магдалена 
Палковска 

второ одделение (а) 20 часа 
1974 
1977 

23 
18 

ВСС 
ВСС 

Слободанка Бадаровска / Верче 
Атанасова 

второ одделение (б) 20 часа 
1966 
1983 

30 
12 

М-Р 
ВСС 

Бојана Кузмановска / Вера 
Станиславски Коцеска 

второ одделение (в) 20 часа 
      1982 

1964 
14 
37 

ВСС 
ВШС 

Наташа Стефановска / Јадранка 
Божиновска 

второ одделение (г) 20 часа 
1975 
1964 

18 
29 

ВСС 
ВСС 

Лина Матеска  второ одделение (д) 20 часа 1977 19 ВСС 

Наташа Пејовска / Радица 
трето одделение(а) 20 часа 

1965 
1955 

27 
39 

ВСС 
ВСС 

Снежана Трајковска / Елена Арсовска 
трето одделение (б) 20 часа 

1966 
 

28 
 

ВШС 
ВСС 

Фросина Стефкова / Јованка Трпкова 
трето одделение (в) 20 часа 

1969 
1968 

23 
31 

ВСС 
ВСС 

Весна Филева трето одделение (г) 20 часа   ВСС 

Жаклина Миланковска четврто одделение (а) 20 часа 1966 24 ВСС 

Светлана Јурукова четврто одделение (б) 20 часа 1969 20 ВСС 

Ирена Донов четврто одделение (в) 20 часа   ВСС 

Наташа Костовска четврто одделение (г) 20 часа   ВСС 

Мирјана Андреска петто одделение (а) 20 часа 1976 20 ВСС 

Сандра Станоески петто одделение (б) 20 часа 1989 5 ВСС 

Ивана Ѓорѓиевска  петто одделение (в) 20 часа 1982 13 ВСС 

Анастасија Чефиова петто одделение (г) 20 часа 1975 18 ВСС 

Снежана Мирчевска психолог 40 1958 37 ВСС 

Биљана Павлеска педагог 40 1973 23 ВСС 

Весна Филиповска Специјален едукатор и 
рехабилитатор 

40 1990 7 ВСС 

Марија Анѓелевска библиотекар 40 1979 13 ВСС 

Валентина Клопчевска социолог 40 1968 24 Д-Р 
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3.2. Податоци за раководните лица 
 

Ред. 
број 

Име и презиме Година на 
раѓање 

Звање Степенна  
образование 

Работно место Ментор/ 
советник 

Години на 
стаж 

 Викторија Кочевска 1965 м-р Кадровски менаџмент втор циклус Директор / 30 

 Виолета Панев 1968 м-р Педагошки науки втор циклус наставник по англиски јазик ментор 28 

 

3.3. Податоци за воспитувачите 
 

Ред. 
број 

Име и презиме Година 
на раѓање 

Звање Степенна 
образование 

Работно место Ментор/ 
советник 

Години на стаж 

/ / / / / / / / 

 

3.4. Податоци за вработените административни службеници 
 

Ред. 
број 

Име и презиме Годинана раѓање Звање Степенна 
образование 

Работно место Години на стаж 

1 Ташко Гочев 1984 Дип. Правник ВСС секретар 18 

2 Виолета Бомбол 1969 Економист за комерцијални работи ССС книговодител 27 

 

 

3.5.  Податоци за вработените помошно-технички лица 
 

Ред. 
број 

Име и презиме Година 
на раѓање 

Звање Степенна 
образование 

Работно место Години на 
стаж 

1 Менде Дамчески 1972 Келнер ССС домаќин 26 

2 Видоja Јордановски 1962 Машино бравар ССС хаусмастор 31 

3 Валентина Паункоска 1965 / НСС хигиеничар 34 

4 Стојанка Пановска 1964 продавач ССС хигиеничар 12 

5 Маја Димовска 1984 Хемиски тех. ССС хигиеничар 13 

6 Анкица Божиновска 1982 Прехрамбен тех. ССС хигиеничар 5 

7 Елица Мициќ 1959 Геолошки тех. ССС хигиеничар 10 

8 Светлана Николовска 1967 Културолошки тех. ССС хигиеничар 15 

9 Лилјана Капсарова 1966 Хемиски тех. ССС хигиеничар 15 

10 Николина Тасевска 1974 Готвач ССС хигиеничар 7 
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3.6. Податоци за ангажираните образовни медијатори 
 

Ред. 
број 

Име и презиме на 
образовниот медијатор 

Година 
на раѓање 

Звање Степенна 
образование 

Години на 
стаж 

Временски период за кој е 
ангажиран образовниот медијатор 

/ / / / / / / 

 

 

3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар 

Наставен и ненаставен кадар вкупно 

Етничка и полова структура на наставниците 

Македонци Албанци Турци Роми Други 

М ж м ж м Ж м ж м Ж 

Број на вработени 85 8 75 / / 1 / / / / 1 

Број на наставен кадар 67 5 60 / / 1 / / / / 1 

Број на стручни соработници 5 / 5 / / / / / / / / 

Административни работници 2 1 1 / / / / / / / / 

Техничка служба 10 2 8 / / / / / / / / 

Директор 1 / 1 / / / / / / / / 

 

 

3.8. Вкупни податоци застепенот на образование на вработените 
 

Образование Број на вработени 

Високо образование 65 наставници, 5 стручна сл., 1 директор 1 административен работник 

Виша стручна спрема 2 наставници 

Средно образование 10 техничка слу/жба, 1 административен работник 
 

 

3.9. Вкупни податоци за старосната структура на вработените 

Години Број на вработени 

20-30 1 

31-40 19 

41-50 26 

51-60 33 

61 – пензија 6 
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3.10. Податоци за учениците во основното училиште 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Материјално-финансиско работење на основното училиште 

     ООУ „Владо Тасевски“ – Скопје, своето финансиско работење го спроведува врз основа на планираните и усвоени буџети во претпоставена 
финансиска рамка која се однесува на сите три жиро сметки. Потребите на училиштето се планираат на годишно ниво, согласно барањата на 
стручните активи и наставниот развоен план. Нагледните средства, ситниот инвентар и основните средства се набавуваат и се во функција на 
наставата, стручната служба и административното работење.Училиштето во 2021 год. изврши санирање на  одводна инсталација(замена на 
цевки), кречење на санитарни простории и поправка на казанчиња ( 2 скршени) , како и набавка на 8 ПВЦ врати за тоалетите.  Сменети се 4 врати 
на училници во целодневна настава, опремена е нова канцеларија на социолог, сменети се неонки 120 см во сите ходници и училници (300 
парчиња), како и стартери по ходници и училници (300 парчиња). Исто така, извршена е поправка на дел од електрична мрежа и смена на неонки и 
стартери во фискултурна сала и  поставување на лед светла со цел заштеда на енергија.Целосно е адаптиран канцелариски простор за нов 
вработен социолог, како и промена на ПВЦ прозори во канцеларија на дефектолог.Соработката со локалната самоуправа е на исклучително високо 
ниво и таа е информирана за сите потреби на училиштето за нормално изведување на наставата и воннаставните активности. За потребите на 
онлајн наставата, општина Карпош на училишната библиотека  ѝ стави на располагање 10таблети, како и 6 ЛЦД проектори и 6 смарт табли за 4-то 
и 5-то одделение.МОН исто така, обезбеди инвентар и опрема специјално за кабинетот по хемија, за што училиштето изврши посебно 
оспособување со довод и одвод. Опременоста со наставни средства и помагала придонесува за зголемување на активноста на учениците, 
подигање на квалитетот на наставата и реализирање на наставните програми.Училиштето има одлична соработка и со родителите. Тие често 
организирано се вклучуваат со донации во обновување на наставно образовните помагала, основни средства и ситен инвентар, со што влијаат 
директно на подобрување на квалитетот на наставата.Објектите се во одлична состојба, а хигиената (особено во вонреднава ситуација) е на 
највисоко ниво. Во работењето се применуваат Правилници и Законот за финансиско работење на училиштето. 

Одд. 
Бр. на 

паралелки 

Бр. на 

ученици 

Етничка и полова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Роми Други 

М Ж м ж м ж м ж м ж 

I 5         127 65 62 / / / / / / / / 

II 5 143 74 67 / / / / / / 2 / 

III 4 102 52 47 / / / / / 1 2 / 

IV 4 106 49 51 / / / / 1 / 4 1 

V 4 120 68 50 / / / / / 1 / 1 

I - V 22 598 308 277     1 2 8 2 

VI 4 109 60 49 / / / / / / / / 

VII 4 104 44 59 / / / /  1 / / 

VIII 4 104 53 49 / / / / 1 1 / / 

IX 5 124 71 51 / / / / / / 2 / 

VI – IX 17 441 228 208 / / / / 1 2 2 / 

I – IX 38 1039 536 485 / / / / 2 4 10 2 
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GODI[EN  IZVE[TAJ ZA FINANSISKOTO RABOTEWE NA  U^ILI[TETO 
-  Vlado Tasevski- Skopje  ZA  2021  GODINA 

(603-op{tinski prihodi) 

 
KONTO                                               TRO[OK   PRIHOD    

        
425310 - Pravni uslugi        40.482,00          40.482,00 

425990 - Dr.dogovorni  uslugi                      4.518,00             4.518,00  

464910 - Pla}awa po sudski re{enija    260.094,00         260.094,00 

                                                  VKUPNO:            305.094,00        305.094,00 

                       

                                                                               Direktor, 

       _____________________ 

                     m-r Viktorija Ko~evska 

 

Капитални средства, опрема, други материјални средства и ситен инвентар 

ОПИС НАБАВНА ВРЕДНОСТ ОТПИС СЕГАШНА ВРЕДНОСТ 

Училишна зграда 52.124.141,00             16.990.046,00               35.134.095,00 

Опрема 10.882.767,00                9.885.689,00                   1.027.078,00 

Ситен инвентар 732.139,00 732.139,00                0,00 
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GODI[EN IZVE[TAJ ZA FINANSISKOTO RABOTEWE NAU^ILI[TETO 
-  Vlado Tasevski - Skopje  ZA  2021 GODINA 

(903-op{tinski prihodi) 

 
       KONTO                                               TRO[OK     PRIHOD 
 

        401130-Plata                                              23.895.548,oo   23.895.548,oo 

 401310-Personalen danok                          1.817.743,oo     1.817.743,oo 

 402-Pridonesi                                              9.998.192,oo     9.998.192,oo 

    Plati i pridonesi           35.711.483,oo    35.711.483,oo 

 

 421110-Elektri~na energija                        299.690,oo         299.690,oo 

        421120-Vodovod i kanalizacija                  164.692,oo         164.692,oo 

        421130-\ubretarina                                      589.259,oo         589.259,oo 

421210-Toplifikacija    1.016.319,oo     1.016.319,oo 

421320-Tro{oci-telefon                            124.730,oo        124.730,oo 

 Komunalni uslugi     1.895.000,oo     1.895.000,oo 

 

423110-Kancelariski materijali                  5.605,oo     5.605,oo 
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 423120-Spisanija,vesnici i dr.                    14.900,oo           14.900,oo 

 423210-M-jali za AOP                                   13.216,oo           13.216,oo 

 423310-Uniformi                                             7.005,oo             7.005,oo 

 423320-Obuvki                                                 16.700,oo           16.700,oo 

 423610-Nastavno-obrazovni pomagala     131.615,oo         131.615,oo  

 423620-U~ili{ni m-jali                                 8.420,oo             8.420,oo                                                 

 423710-Sredstva za higiena                          66.869,oo           66.869,oo 

 423720-Materijali za razni popravki       45.104,oo  45.104,oo 

       423810-Siten inventar                                  87.037,oo           87.037,oo 

 423990-Dr.materijali         48.529,oo  48.529,oo 

  Materijali       445.000,oo         445.000,oo 

 

 424210-Odr`uvawe na zgradi                           9.255,oo            9.255,oo 

 424220-Uslugi za obezbeduvawe na objekt  10.000,oo          10.000,oo 

 424420-Popr.i odr`.na hardv.i softv.opr.76.729,oo           76.729,oo 

 424430-Poprav.i odr`uvawe na ma{ini       6.136,oo     6.136,oo 

 424440-Popravka na oprema                             1.416,oo            1.416,oo 

 424590-Odr`uvawe na zeleni povr{ini       9.930,oo     9.930,oo 
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  Tekovno odr`uvawe      113.466,oo 113.466,oo 

 

 425140-Iznajmuvawe na kopir aparat         11.749,oo           11.749,oo 

 425290-Dr.fin. uslugi-plata-kamata          40.785,oo           40.785,oo 

 425310-Pravni uslugi         67.950,oo   67.950,oo 

 425490-Dr.zdravstveni uslugi                      42.050,oo            42.050,oo 

 425790-Dr.obrazovni uslugi                         33.628,oo            33.628,oo 

 425990-Dr. Dogovorni uslugi                 .     68.813,oo            68.813,oo 

  Dogovorni uslugi      264.975,oo 264.975,oo 

 

 426120-^lenar. vo doma{ni organizii          1.500,oo     1.500,oo 

 426210-Rashodi za reprezentacija                 34.207,oo   34.207,oo 

 426310-Seminari i konferencii                  65.000,oo          65.000,oo 

 426410-Objavuvawe oglasi                               59.190,oo          59.190,oo 

 426990-Dr.operativni rashodi         18.683,oo   18.683,oo 

  Operativni rashodi                             178.580,oo       178.580,oo 

 

 480110-Kupuvawe na kancelariska oprema   7.980,oo     7.980,oo 
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 480140-Kupuvawe na inform.oprem            341.250,oo        341.250,oo 

 480190-Kupuvawe na druga oprema               320.770,oo        320.770,oo  

  Kupuvawe na oprema        670.000,oo 670.000,oo 

 

 483110-Kupuvawe na kancelariski mebel      32.171,oo    32.171,oo 

 483120-Kupuvawe na u~ili{en  mebel            40.298,oo        40.298,oo 

  Kupuvawe na mebel            72.469,oo        72.469,oo 

 

 485710-Knigi za biblioteka                             40.749,oo        40.749,oo 

  Knigi za biblioteka                                40.749,oo        40.749,oo 

  

                          VKUPNO:                          39.391.722,oo  39.391.722,oo 
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GODI[EN   IZVE[TAJ  ZA  FINANSISKOTO  RABOTEWE NA  U^ILI[TETO 

- Vlado Tasevski - Skopje   ZA  2021 GODINA 

(  787 -sopstveni prihodi) 

 PRIHOD  :  

723119 - Povrat na pogre{na uplata(Matica)_____________        7.465,oo 

723119 - Povrat na sredstva od nerealiz.seminar _________       47.080,oo 

723119- Struja (zakupnina) _____________________________         4.005,oo 

723911 - Prihodi od zakupnini __________________________    199.608,oo 

741114 - Prenesen vi{ok od prethodni godini ____________    337.691,oo 

                                                                          Vkupno na kl.7:           595.849,oo    

RASHOD  :  

420120 - Patuvawe vo zemjata - patni tro{oci _____________   36.138,oo 

         Vkupno na 420:             36.138,oo 

421310 - Po{ta _________________________________________      2.466,oo 

421410 - Goriva i masla __________________________________     2.004,oo 

421440 - Transport na lu|e_______________________________          60,oo 

                                                                            Vkupno na 421:             4.530,oo 

423110 - Kancelariski materijali ________________________         240,oo 

423210 - Materijali za AOP _____________________________      1.346,oo 

423620 - U~ili{ni materijali ___________________________         310,oo 
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423720 - M-jali za razni popravki ________________________    18.911,oo 

423810 - Siten inventar _________________________________      4.936,oo  

423990 - Dr. materijali __________________________________      5.820,oo 

          Vkupno na 423:            31.563,oo 

425290 - Dr. Finansiski uslugi __________________________         221,oo 

425990 - Dogovorni uslugi _______________________________ 149.199,oo   

                     Vkupno na 425:         149.420,oo 

426210 - S-va za reprezentacija ___________________________   48.888,oo 

426410 - Objavuvawe na oglasi ____________________________     1.416,oo 

426990 - Dr.operativni rashodi ___________________________    7.801,oo 

          Vkupno na 426:            58.105,oo 

480190 - Kupuvawe na dr.oprema __________________________ 36.250,oo 

      Vkupno na 480:              36.250,oo 

  Vkupno na kl.4:       316.006,oo 

Saldo na `iro smetka na 31.12.2021                              - 268.300,oo 

Saldo na blagajna-materijali na 31.12.2021                -          71,oo 

Saldo na blagajna-reprezentacija 31.12.2021              -     1.707,oo 

Saldo na blagajna-kor.na sopst.vozilo 31.12.2021     -     1.268,oo 

Saldo na blagajna-prevoz i po{ta 31.12.2021              -    2.994,oo 
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         5.1. МИСИЈА 
 

Нашето училиште е здрава воспитно-образовна средина која ги мотивира учениците за стекнување високо ниво на 
знаења, способности, умеења и вештини кои што овозможуваат подготовка за работа и живот преку индивидуализиран 
приод и примена на начелата и принципите на чесност, толеранција, одговорност, меѓусебна почит, хуманост, 
мултикултурно и меѓуетничко почитување на сличностите и разликите.   

 
5.1.1.ИЗЈАВА ЗА МИСИЈА 

 
 Применувајќи современи техники и стратегии на учење и поучување ги оспособуваме учениците за активно учество 

во воспитно образовниот процес и ги развиваме нивните способности за примена на стекнатите знаења и умеења во 
секојдневниот живот. 

Мото:Вистински луѓе-луѓе со високи морални и етички вредности. 
Слогани:„Постојам, учам, творам, работам, почитувам-ЖИВЕАМ!,, 
                           „ Почитувај за да ТЕ ПОЧИТУВААТ!“ 

 
5.2.ВИЗИЈА 

 

Сакаме и се стремиме нашето училиште да биде здрава и безбедна воспитно образовна средина која ќе ги 

мотивира учениците да доаѓаат, творат, работат и учат со задоволство, почитувајќи ги мултикултурните и 

меѓуетничките сличности и разлики, а при тоа наставата ќе биде ефективна, ефикасна и современа и преку истата ќе 

можат стекнатите знаења, умеења и вештини да ги применуваат во секојдневниот живот.  

 

6. „LESSONS LEAMED“- Веќе научено/стекнати искуства 

 

Промените во современиот воспитно образовен систем, како училиште, во континуитет ги следевме и истите ги 
применувавме во секој сегмент и тоа: во Наставниот план и програма од прво до деветто одделение и истите ги 
имплементиравме и институционализиравме во наставниот и воннаставниот воспитно-образовен процес на нашето 
училиште. Во наставниот процес и во воннаставниот процес, а во контекс на активната настава- интерактивното учење се 
применуваа различни техники и стратегии на учење, како и индивидуализиран пристап на работа со 
учениците.Секогашученицитесецентар на нашетовнимание. Согласно ЗОО во годишните распределенија на наставниците 
беше планирана и реализирана настава со примена на ИКТ и ЕКО содржини. Училниците во одделенска настава беа 
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збогатени со СМАРТ ТАБЛИ едукативни паноа, како и географски и историски карти, а исто така беа застапени и едукативни 
хамери – дисплеи од низа проекти: ЕКО проект, МИО – Меѓуетничка интеграција во образованието, Спречување на 
насилството во училиштата и Рано изучување на германскиотјазик.Преку проектот ,,Далеку а блиски,, организирана е 
масовна хуманитарна акција за детската болница за белодробни заболувања во Козле.  Во училиштниот двор направено е 
ЕКО катче за релаксација на учениците од прво одделение.Втора година по ред ќе се реализација проектот ,,Спорт за 
развој-Спорт за сите, кој преку спортски активности ќе ги вклучи учениците со ПОП како и ученици од различна етничка 
припадност. Во рамките на Е Твининг платформата на ЕУ се реализираа проекти кои придонесоа за зајакнување на социо-
емоционалното учење, добросостојбата на децата за време на пандемија,  дигиталните вештини, сознанијата за светот 
околу нас преку критичкото размислување кај децата и решавање на проблеми, развој на мултикултурализам, самостојно 
презентирање на своето училиште. 

Воспоставените критериуми и етички кодекси на оценувањето се применуваа во сите области на оценувањето. Се 
реализираа интерни и екстерни обуки и семинари за професионалниот развој на наставниците и др. Во изработка на оваа 
годишна програма најголемо влијание имаше: Годишниот извештај од минатата учебна година, Самоевалуацијата на 
училиштето, Развојниот план за работа (Развојното планирање) на училиштето, препораките на Училиштниот одбор, 
препораките на Советот на родители. Тие се однесуваат на следното: Следење на промените во образованието на 21–
отвек, имплементација и институционализција на екологијата во образовниот систем, имплементација и 
институционализација на МИО - Меѓуетничка интеграција во образованието во образовниот систем, изработкана план 
иинструментизаследењенареализираните активности и изработка на мотивациона стратегија. Како најново искуство 
претставува он лајн наставата која се реализираше преку Microsoft tims платформата за учениците кои заради здравствената 
состојба од дома следеа настава.  
 

7. Подрачја на промени, приоритети и цели 
 

Од последната самоевалвација направена во училиштето од страна на тимот за самоевалвација, се дојде до заклучок 
дека во новиот Развоен план како приоритетни подрачја на промени се земени подрачјата: Организација и реализација на 
наставата и учењето и Соработка со родителите и локалната средина.Во согласност со приоритетните подрачја се 
дефинирани развојните цели на училиштето. Развојните цели на ООУ Владо Тасевски - Скопје во оваа учебна година 
произлегуваат од Развојното планирање врз основа на кое се определени Мисијата и Визијата, целите, задачите и 
активностите кои треба да се преземат и во текот на учебната 2022/23год. 
Развојна цел Институционализација на проектите во училиштето 

Задача 1:  Да се мотивираат вработените Активности 1.1. а) Да се изготви стратегија за мотивирање на вработените 
б) Да се подобри соработката меѓу активите 

Задача 2:   Да се мотивираат учениците Активности 2.2а) Да се изготви стратегија за мотивирање на учениците 
б) Да се обучат учениците за кооперативно учење 

Развојна Продлабочување на соработката со родителите – Советот на родители 
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цел 

Задача 1: Да се зголеми вклученоста на 
родителите во 
воспитнообразовниот процес 

Активности 1.1. а) Согледување на можноста за вклучување на родители во воспитнообразовниот процес 
преку анкета 
б) Врз основа на анкетата да се формираат комисии од родители и наставници, за конкретниактивности 

Задача 2: Да се зголеми вклученоста на 
родителите во воннаставните 
активности 

Активности 2.2.  
а) Согледување на можноста за вклучување на родители во воннаставните активности преку анкета 
б) Да се искористат потенцијалите на родителитe 

 

 АКЦИОНЕН ПЛАН   Година 2021/2022  

  Временска рамка (месец)     Следење 

Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин наспроведу 
вање(ресурси) 

Инструменти Очекуванирезултати Одговорн
олице 

✓

x 

Потребенбу
џет 

Работилница со 
наставници и 
родители за 
справување со 
врсничко 
насилство и 
справување со 
несоодветно 
однесување кај 
учениците, 
спроведување на 
заеднички 
активноси 

Изработка на план за 
спроведување на 
работилницата. 

     ✓  ✓ ✓     Наставници 
Стручна служба 
Директор 
 
 

Човечки ресурси 
презентација, 
демонстрација 

План за 
спроведување на 
работилница 
Записник 
фотографии 

Изготвени план 
заспроведување на 
работилнициЗаписник 
фотографии  

Стручна 
служба, 
наставници, 
 

 3000.00ден 

Спроведување на 
работилница за 
справување со 
несоодветно однесување. 
Начини на вклучување на 
родителите во 
воннаставни активнос. 

 
✓  

✓  

          Ученици 
Наставници 
Стручна служба 
Директор 
 
 

Човечки ресурси 
презентација 
демонстрација 

Човечки ресурси,  
презентации 
телефон, 
нагледни 
помагала  
 

Оспособување на 
вработените и родителите 
преку работилница за 
справување со 
несоодветно однесување 
кај учениците 
Информирање на 
родителите за можности 
на нивно вклучување во 
ВОП 

Стручна 
служба  
наставници, 
 

 6000.00ден 

Интегрирање на 
мултикултурализ
мот  и ЕКО 
стандарди  во 
НПП 

Избор на наставни 
содржини и активности и 
нивно итегрирање во НПП 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Стручна служба 
и наставници 

Човечки ресурси 
и НПП, презентација 

Стручна 
литература, 
посети, размена 
на искуства 

Институционализација на 
мултикултурализмот во 
НПП и ЕКО цели и 
стандарди 

Стручна 
служба и 
наставници 

 12000.00ден 

Зајакнување на 
капацитетите на 
активите 

Да се направи добра 
програма за соработка 
помеѓу активите. 
Реализирање на 
активности за справување 
со потешкотии при 
реализација на наставните 
програми 

            Наставници од 
одделенска и 
предметна 
настава 

Интернет, компјутер Интернет, 
компјутер, он 
лаин страници, ју 
туб 

Наставниците да се 
поттикнат на заедничка 
соработка, мотивираност 
во остварување на 
заеднички цели 

Сите 
наставници 

 12.000.00ден. 

Интегрирање на 
НПП со 
локалната 
средина 

Изготвување, 
издвојување, селектиране 
на наставни содржини од 
НПП кои можат да се 
интегрираат во планот за 
активности на локалната 
самоуправа 

✓         ✓ ✓ ✓ Стручна служба 
и наставници и 
одговорно лице 
од локалната 
самоуправа 

Човечки ресурси 
и НПП, презентација и 
акционен план на 
активности на Општина 
Карпош во контекст со 
ВОП во училиштата 

Акционен план 
на акти -вности 
на О.Карпош во 
контекст со ВОП 
во училиштата, 
НПП, анализа од 
страна на нас. 

Подобрување на 
соработката со локалната 
самоуправа 

Стручна 
служба и 
наставници 

 6000.00ден 

Следење на 
работата на нас. 
согласно нивните 
ГП 

Евидентирање, 
анализирање на ГП на 
наставниците 

✓           ✓ Стручна служба 
и наставници 
Директор 

Годишни програми, 
евидентни листи, 
човечки ресурси 
презентации 

Евидентни листи, 
Презентација 
Годиш. програми 

Подобрување на ВОП Стручна 
служба  
наставници 
директор 

 6000.00ден 
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7.1. План за евалуација на акцискиот план 

Критериум за успех  
. 

• Институционализација на мултикултурализмот во НПП, цели и стандарди со ЕКО активности 

• Избрани и реализирани содржини и активности (Евидентни листи,  ГП на наставниците). 

• Подобрување на соработката со родителите. 

• Успешна соработка со локалната средина, реализирани низа активности. 

• Подобрување на ВОП. 
Инструменти  

• Записници од работни состаноци со дадени насоки за начин на однесување на вработените и учениците,  
фотографии, презентации. 

• Годишни програми на наставниците, евидентни листи, записници на Наставнички совет. 

• Интерни и екстерни обуки, полугодишни, квартални и годишни извештаи за работата на училиштето.  
 Индикатор за успешност  
• Едуцирани  ученици,   вработени за соработка и подобрување на однесувањето кај учениците. 
• Евентуални измени во ГП на наставниците. 
• Зголемен број на имплементирани содржини од мултикултурализмот во Годишните програми – планирања на  
наставниците. 
• Успешна соработка со родителите и локалната средина. 
Одговорен за следење  
• Директор, стручна служба, наставници, Совет на родители, Училиштен одбор. 
• Стучна служба, наставници, директор, ментор на училиштето, 
• Стручна служба, наставници, училиштен одбор, стручни активи, директор. 
Повратна информација  
• Давање информација за потешкотиите на кои што наидуваат наставниците при реализација на ВОП. 

 
 

 

8.  Програми и организација на работата во основното училиште 

8.1. Календар за организацијата и работата во основното училиште 
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8.2. Поделба на класно раководство, поделба на часовите на наставниот кадар, распоред на часовите 

Класното раководство и поделбата на часови е дадено во табела на страните погоре од Годишната програма. 

 

8.3. Работа во смени 

Распоред на ѕвонење за две смени 

Напомена: Учениците од 6 - 9 одделение секогаш одат во прва смена, со  тоа што, согласно здравствената ситуација во 
државата, градот, населбата каде егзистира училиштето, можни се алтернативни решенија во корист на сите.  

Класичните паралелки од 2 - 5 одделение одат во една смена само попладне. Учениците од Продолжен 
престој(целодневна настава) се на училиште од 8.00 - 15.00 часот. За нив има и организирано згрижување од 7.00 часот 
наутро до 17.00 часот попладне.Согласно здравствената ситуација во државата, градот, населбата каде егзистира 
училиштето, бројноста на паралелките и учениците во нив, просторот со кој се располага  - можни се алтернативни решенија 
во корист на сите.  

Број на час Прва смена Варијанта 2 Втора смена 

1 8.00 - 8.40 7.30 - 8.10 13.00 - 13.40 

2 8.45 - 9.25 8.15 - 8.55 13.45 - 14.25 

Голем одмор 9.25 - 9.45 9.00 - 9.40 Голем одмор 14.25 - 14.45 

3 9.45 - 10.25 9.40 -10.00 Голем одмор 14.45 - 15.25 

4 10.30 - 11.10 10.00 -10.40 15.30 - 16.10 

5 11.15 - 11.55 10.45 -11.25 16.15 - 16.55 

6 12.00 - 12.40 11.30 – 12.10 17.00 - 17.40 

7 12.45 - 13.25 12.15 -12.55 17.45 - 18.25 

 

8.4. Јазик /јазици на кој/и се изведува наставата 

 Македонскијазик Албанскијазик Турскијазик Српскијазик Босанскијазик 

Број на паралелки 36 + 30 / / / / 

Број на ученици 1039 / / /  

Број на наставници              39 / / / / 
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8.5. Проширена програма 

Согласно измените на Законот за основно образование училиштето организира прифаќање на учениците еден час пред 
наставата како и еден час по завршување на наставата во согласност на потребите на родителите. 
Исто така, согласно член 40 од Законот за основно образование, како и во согласност со основачот, училиштето може да 
организира различни форми на продолжен престој на учениците од I до III и од IV и V одд.  
Во нашето училиште се организирани: продожен престој, т.н. целодневна настава од прво до трето одделение. 
Согласно Насоките за планирање и организација на наставата во учебната 2022/2023 год., дадени од страна на Бирото за 
развој на образованието, организирањето на наставата (времето на започнување на наставата, смените и сл.) го прави 
училиштето. 
 

8.6. Комбинирани паралелки 

Во нашето училиште нема комбинирани паралелки 

8.7. Странски јазици што се изучуваат во основното училиште 

Паралелки Број на ученици Англиски јазик Германски јазик како втор странски јазик 

I – 5паралелки                      127                  127 Една паралелка-проект 

II-5 паралелки 143 143 Една паралелка-проект 

III- 4 паралелки 102 102 Една паралелка-проект 

IV-4 паралелки 106 106 Една паралелка-проект 

V- 4 паралелки 120 120 Една паралелка-проект 

VI - 4 паралелки 109 109 109 

VII- 4 паралелки 104 104 104 

VIII- 4 паралелки 104 104 104 

IX- 5 паралелки 124 124 124 

 

8.8 Реализација на физичко и здравствено образование со учениците од прво до петто одделение 

Одделенски наставници Наставник по физичко 

Весна Милетиќ/Снежана Јовковска 1 одд. Ново финансирање 

Јованка Симоновска/Марина Христова 1 одд. Ново финансирање 

Ирена Кофиловска/   1 одд. Ново финансирање 

Весна Масти/   1 одд. Ново финансирање 
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Александра Николиќ/   1 одд. Ново финансирање 

Елена Несторовска / Магдалена Божиновска   2а одд. Христијан Ќосевски 

Слободанка Бадаровска / Верче Атанасова 2б одд. Христијан Ќосевски 

Бојана Мирчевска / Верка Станиславски Коцеска 2в одд. Христијан Ќосевски 

Наташа Стефановска/Јадранка Божиновска  2г одд. Христијан Ќосевски 

Лина Матеска 2д одд. Христијан Ќосевски 

Наташа Пејовска / Радица Георгиевска 3а одд. Владимир Мирковски 

Снежана Трајковска/ Елена Арсовска 3б одд. Владимир Мирковски 

Фросина Стефкова/Јованка Трпкова 3в одд. Владимир Мирковски 

Весна Филева 3г Владимир Мирковски 

Жаклина Миланкова4а одд.  Владимир Мирковски 

Светлана Јурукова  4б одд. Владимир Мирковски 

Ирена Донов 4в одд.  Владимир Мирковски 

Наташа Костовска   4г одд.  Владимир Мирковски 

Мирјана Андреска 5а одд.  Мирјана Андреска 5а одд. 

Сандра Станоевски 5б одд.  Сандра Станоевски 5б одд.  

Ивана Ѓеорѓиевска 5в одд. Ивана Ѓеорѓиевска 5в одд. 

Анастасија Чефиова 5г одд.  Анастасија Чефиова 5г одд.  

 
8.9. Изборна настава 

 

• изготвување анкетни листови за учениците и родителите со понудениизборни предмети, соодветни на одделението; 

• анкетните листови содржат информации за наставните цели на изборниотпредмет и темите кои ќе се обработуваат; 

• спроведување на анкета за родителите за определување на изборенпредмет; 

• обработка на податоците од спроведената анкета од страна на одделнските наставници и одделенските раководители 
на ниво на паралелка; 

• информирање на родителите и учениците за застапените изборни предмети; 

• изборот на наставниците кои изведуваат настава по изборните предмети се прави согласно нормативите за наставен 
кадар даден во наставните програмиод МОН и БРО. 

 
Одделение Предмет 

VI Запознавање со религиите и Касична култура на европските цивилизации 
VII Нашата татковина, Вештини за живеење 
VIII  Програмирање, Вештини за живеење 
IX Проекти од ликовна уметност, Програмирање 
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8.10. Дополнителнанастава 

Согласно ЗОО, дополнителната и додатната настава се организира во текот на целата наставна година, паралелно со 
редовната настава. Застапени се со 2 часа седмично/ 72 часа годишно од I одделение (вкупно часови дополнителна и 
додатна) до крајот на деветгодишното основно образование. Дополнителната настава се организира со ученици кои имаат 
тешкотии во учењето за совладување на одреден материјал заради подолго оправдано отсуство и сл.  Додатната настава се 
организира за ученици кои покажуваат посебни знаења и интереси по одредени предмети и наставни дисциплини. Носители 
се соодветните наставници со поддршка на стручните соработници. 
 

8.11. Додатна настава 

Согласно ЗОО, дополнителната и додатната настава се организира во текот на целата наставна година, паралелно со 
редовната настава. Застапени се со 2 часа седмично/ 72 часа годишно од I одделение до крајот на деветгодишното основно 
образование. (вкупно часови дополнителна и додатна). Додатната настава се организира за ученици кои покажуваат 
посебни знаења и интереси по одредени предмети и наставни дисциплини, а дополнителната настава се организира со 
ученици кои имаат тешкотии во учењето за совладување на одреден материјал заради подолго оправдано отсуство и 
сл.Носители се соодветните наставници со поддршка на стручните соработници. 
 

8.12. Работа со надарени и талентирани ученици 

Цели:  

• Индивидуализирање на наставата, прилагодување на методите на предавање-оценувањето, афирмирање на 
надареноста на ученикот. 

• Утврдување на индивидуалните постигања на надарените ученици. 

• Подобрување на постигнувањата на надарените, талентирани ученици. 

• Утврдување на социо-емотивниот статус на надарените, талентирани ученици. 

• Изработка на соодветни инструменти за утврдување на постигањата на надарените, талентирани ученици. 

• Евалуација на сработеното согласно изготвената програмата за работа со надарени, талентирани ученици.  
 

8.13. Работа со ученици со посебни образовни потреби 

Цели: 

• Инклузија на учениците со ПОП во редовни услови и настава,со тоа поуспешно 
функционирање,комуникација,толеранција и еднакви можности во социјалната средина. 

• Поддршка на учениците со ПОП од страна на учениците, родителите, вработените и наставниците. 
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• Активно учество во образовниот процес на родителите на ученици со посебни образовни потреби. 

• Изработка на индивидуални образовни планови соодветни на способностите, знаењата, потребите, умеењата, 
вештините и подготвеноста на секој ученик. 

• Инкклузивен тим 
 

Список на ученици со ПОП од 2021/2022 година 

Име и презиме Одд. Наставник Вид на попреченост Со или без 
медицинска белешка 

1.Давид Костадинов 7в  Проблем со говор и внимание / 

3. Дарија Шашевска 3в  Аутистичен спектар Со медицинска белешка 

4.Лина Ѓорѓиевска 3в Фросина Стефкова Даунов синдром Со медицинска белешка 

5.Денис Османов 4г Валентина Клопчевска Развојни потешкотии Со медицинска белешка 

6.Ева Петровска 6 г Јованка Симоновска Оштетување на слухот, Кохлеарен имплант Со медицинска белешка 

7.Јана Јакимовска 6 в Ирена Кофиловска ( само Кофиловска 
е во 5в одд )Бранко Велков 

Дисхармоничен развој Со медицинска белешка 

9.Драган Станковски 9 в Билјана Ингилизова А. Сурдомутитас Со медицинска белешка 

10. Зоран Јовановски 9 г Санда П. Гочев Дислексија Со медицинска белешка 

11.Елена Шобевска 4 г Наташа Костовска Развојни потешкотии Со медицинска белешка 

 

Листа на ученици кои се следат од страна на стручната служба 
1.Лука Лазаревски 1а 4. Петар Ристевски 1б 

2.Петар Серафимовски 1в 5. Матеј Петровски 6 одд. 

3.Давид Наумовски 1г 6. Сара Идриз 6 одд.              

 7.Елма Рахимовска 6 одд. 

 
8.14. Туторска поддршка на учениците 

 
Туторската поддршка ќе се организира согласно потребите на учениците во текот на годината. 
 

8.15. План на образовниот медијатор 

 

Во месец август 2022 година, ќе сепобара  образовен медијатор за учениците роми кои учат во нашето училиштето. 

Барањето ќе се  достави до координаторот на програмата за ромски образовни медијатори при МОН. 

Програмата, активностите и специфичните цели ќе бидат поставени и изработени со добивање на образовниот медијатор. 
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9. Воннаставни активности 

9.1. Училишни спортски клубови 

 

Училиштниот спортски клуб е основан на 04.11.2006 година. Одговорни наставници: Амди Муса и Светлана Илиоска 

двајцата наставници по физичко и здравствено образование 

Клубот ги опфаќа следните спортови: кошарка, ракомет, одбојка, мал фудбал и пинг понг. Спортските тренинзи и 

натпреварувањата ќе бидат ускладени со Програмата за спорт на општина Карпош како и на град Скопје. 

Начин на финансирање на клубот: Од доброволни прилози на родителите. 

Целта на формирање на клубот е учениците да не бидат изложени на негативните влијанија во општеството, да не се 

стекнуваат со лоши навики и девијантни однесувања. 

 

9.2. Секции 
 

Секој наставник изработува сопствена Програма за работа на секцијата и ја доставува со својата Годишна програма 
за работа.Програмите ќе бидат доставени по изјаснување на учениците и нивниот интерес за вклучување во секцијата. 
 

 

Во училиштето се застапени следниве секции: 
• Драмска секција ( 2 одделение ) 

• Спорт и спортски активности ( 3 одделение ) 

• Литературно драмска секција ( 4 одделение ) 

• Спорт и спортски активности ( 5 одделение ) 
 

 

• Литературно- секција- Соња Деловска/Олгица Мешкова 

• Географска секција- Весна К. Николовска 

• Историска секција /млади историчари– Катерина Божиновска и Мирјана Стојковска 

• Математичка секција- Силва Атанасова, Мирјана Николовска, Кети Таневска и 
Катерина Лазаревска 

• Млади хемичари- Сузана Стојанова 

• Млади Физичари-Игор Донов 

• Демократија и граѓанска култура – Симона П. Илиевска 

• Млади иноватори – Сузана Илиќ 

• Ликовна секција- Марица Бакоч 

• Биолошка секција- Соња Тануркова 

• Микробит клуб- Жаклина Трајков+++-++9999999999999999999999а 

• Млади јазичари- Ангелина Костова, Марија Туџарова, Билјана И. Атанасовска, 
Билјана Јованова, Санда П. Гочев, Смиља Христовска 

• Природо научна секција-Емилија Чоловиќ 
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9.3. Акции 

 

За организирање и одржување на базари, хепенинзи, хуманитарни настани, еколошки акции и слично, со јасно дефинирани 

содржини, време на реализација, доставуваат одговорните наставници за Детска организација, Ученички парламент, Црвен 

крст, Еко проект, Меѓуетничка интеграција во образованието. 

Основен приоритет на оваа задача е позитивниот однос кон работата, негување и одржување на заедничкото, почитување на 

човечкиот труд, средствата за производство како и резултатите од вложениот труд. Преку реализиција на активностите 

учениците треба да се стекнат со основни знаења, навики и нивна примена во производствените и другите општествено-

хуманитарни работи, одржување на хигиената во училиштето и во неговата околина. Активностите ја поттикнуваат хуманоста 

и еколошките навики кај учениците. 

Во тој прилог во училиштето ќе се превземаат следните активности:  

- одржување на училиштето преку уредување на училниците и кабинетите, ходниците, училишната зграда и училиштниот 

двор 

- во локалната средина со учениците ќе се изведат разновидни акции од еколошки карактер 

- за укажување на помош на социјално загрозени ученици во училиштето ќе бидат организирани собирни акции во 

соработка со Црвениот Крст- Карпош 

- организирање на хепенинзи и базари. 

 

10. Ученичко организирање и учество 

Програмата за Ученичкото организирање на Ученичкиот парламент и Детската организација се ставени во прилог на 
Годишната програма. 

Во нашето училиште Ученичкиот парламент активно работи и нејзините активности се од големо значење за воспитно-
образовниот процес кај учениците. Ученичкиот парламент на училиштето ги опфаќа учениците од VI -IX одделение. 
Активностите на УЗ се реализираат според годишниот план и програма која ја изготвуваат учениците во соработка со 
директорот, стручната служба и одговорните наставници.Некои од активностите на УЗ се реализираат во рамките на 
проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието. Посебно внимание се посветува на потребата од и начинот на 
формирање на ученичките тела на ниво на паралелки, како и на формирањето и функционирањето на УЗ (користење на 
нацрт прирачникот за демократско учество на учениците во училиштето-МИО). Состаноците на УЗ се одржуваат еднаш во 
месецот (по потреба и неколку пати) и на тие состаноци се разгледуваат прашања во врска со успехот и поведението на 
учениците, прашања поврзани со културно-забавниот живот, есетскиот изглед и хигиенските навики во училиштето итн. 
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Помеѓу учениците, наставниците, директорката и стручната служба постои голема соработка и комуникација, кои 
истовремено даваат и голема помош и поддршка на работата на Ученичкиот парламент на училиштето. 

Ученичкиот парламент овозможува учениците да бидат активно вклучени во училишниот живот, да го искажат своето 
мислење и самостојно да ги решаваат проблемите поврзани со нивниот живот и работа во училиштето. 
 

11. Вонучилишни активности 

 

Во училиштето учат ученици кои паралелно одат во музичко балетско училиште. Голем број ученици се вклучени и 

тренираат различни спортови (ракомет, кошарка, фудбал, бадминтон, пливање), 

Во училиштето функционира училиште за танц, но има ученици кои одат и во други приватни училишта. 

 

 

12. Натпревари за учениците 

 

Училиштето конкурира за натпревар само доколку тој што го организира има акредитација, или има одобрение од МОН. 

Учениците имаат поддршка од своите наставници ментори. За нив се одржува додатна настава, а училиштето им излегува 

во пресрет за отсуство од редовна настава два дена пред натпреварот. 

 
Предмет Вид на натпревар Време на реализација 

Физичко и здравствено 

образование 

-Кошарка 

-Одбојка 

-ракомет 

-Фудбал 

Општински 

Регионален 

Државен 

Општинските натпревари започнуваат во првото полугодие. 
Учениците кои што ќе се пласираат за понатамошно 
натпреварување продолжуваат на регионален и државен 
натпревар. 
Учествуваме на акредитирани конкурси за натпревари. 
НАПОМЕНА: Наведеното важи за сите натпревари, по сите 
предмети. 

Англиски јазик 

Германски јазик 

Училишен,Општински,Регионален, државен Време на реализација  

- три нивоа 

• Март   

• Април   

• Мај/Јуни 

Биологија Општински,Регионален, државен 

Природни науки Општински,Регионален, државен 

Хемија Општински,Регионален, државен 

Физика Општински,Регионален, државен 

Македонски јазик Општински,Регионален, државен 

Математика Училишен,Општински,Регионален, државен 
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Ликовно образование Општински,Регионален, државен 

Музичко образование Општински,Регионален, државен 

Карпош има талент Општински Ноември/декември 

Наставниците на сцена Општински Ноември/декември 

 

13. Унапредување на мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и меѓуетничката интеграција 

 

• Нашето училиште е етнички чиста македонска средина со исклучок на многу мал и незначителен број на ученици од 
ромска популација и мал дел на други националности, но за да се развие и негува мулти-културализам се води грижа 
во реализацијата на сите активности да се вклучат и учениците од сите етнички групи со цел меѓусебно запознавање и 
почитување на различностите.Како поддршка на Мултикултурализмот претставуваат активностите од МИО кои се веќе 
составен дел од планирањата на наставниците и стручните соработници. 
Координатор на ПМИИО,Ангелина Костова, проф. по англиски јазик 
 

• СИТ-Членови: Ангелина Костова, Слободанка Бадаровска, Бојана Мирчевска, Сузана Илиќ. 
 

• Е Твининг Платформа -Координатор Е Твининг м-р Виолета Панев 
Проектите се реализираат за развој на образованието во општината, на државно и меѓународно ниво. Тие се 
однесуваат на теми во областа на животната средина, социо-емоционална поддршка на учениците и преку 
иновативни методи и техники во наставата поттикнуваат развој на дигитални, јазични и мултикултурни вештини. 
Вклучуваат соработка со училишта во општината и државата и се реализираат на платформата на Национална 
Агенција поддржана од ЕУ  како меѓународна образовни платформа. Ги вклучуваат учениците од основното 
образование од 4 – 8 (9)  одд. во онлајн наставата како и тие со физичко присуство. 
Проектите се реализираат на локално, државно и меѓународно ниво и вклучуваат партнери од сите нивоа. 

Целите на проектите се: 
✓ Збогатување на  меѓукултурната свест на учесниците преку соработка со земјите партнери во контекстот на  

Европа обединета во разновидност. 
✓ Позитивно влијание врз училишниот живот и благосостојбата на учениците, покажувајќи ги намалените стапки  

за интервенција во училишното насилство и емоционална поделба  
✓ Зајакнување и стекнување на јазични, комуникациски и дигитални вештини и компетенции кај ученицте и  

наставниците како и нивото на постигнување во текот на учењето 
✓ Интеркултурно виртуелно поврзување преку глобална училница преку споделување на културните знаменитости, 

обележја, рушење на комуникациски бариери. 
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Бенефити и придобивки кои ќе произлезат по завршувањето на проектите се промовирање на просперитет и благосостојба, 
задоволство и зголемување на самодовербата, отвореност во комуникацијата во мултикултурна средина, инклузивности, 
решавање на предизвиците како и зајакнување на животните вештини како цели на  
Обединетите Нации: решавање на проблеми и конструктивно мислење, донесување одлуки и решенија за  
солуции, менџирање на емоции за интра и интерперсонална ефектнa комуникација и самосвест за  
личниот и граѓански концепт 
 

14.Проекти што се реализираат во основното училиште 

Проекти, опфат и времетраење: 

6 проекти опфат на групи Период 

МИMО 38 7 години 

Проекти преку Е-твининг платфомата на ЕУ и Еразмос 
 

Ученици од 5-9 одд. 3 години 

ЕКО – проект (на ниво на училиште) Ученици од 1-9 одд. 10 години 

Медиумска писменост Ученици од 3-9 одд,  

Отворен ден по граѓанско образование Ученици од 8 и 9 одд. 3 години 

Развој на тенисот како спорт и откривање на млади тениски таленти   

 
Со програмите ученииците ќе стекнат активна и одговорна улога која ќе ја практикуваат воучилиштето, во домот, но и во 
локалната заедница и пошироко. За имплементација на проектите ќе бидат изготвени посебнипрограми кои ќе бидат во 
прилог на Годишната програма.Сите наставници треба во своите планирања да планираат ЕКО,содржини од меѓуетничка 
интеграција во образованието и ИКТ во склоп на својот предмет или предмети. 
 
Цели на проектите: 

• Да се придонесеконразвојнаклучнитекомпетенциинаучениците, стекнување на животни вештини, ставовии вредности. 

• Активности за почитување на туѓото мислење и ставови, комуникациски вештини и аргументирање,промовирајќи 
различност и позитивни промени во нивните ставови преку стекнување на медиумска писменост 

• Збогатување на  меѓукултурната свест на учесниците преку соработка со земјите партнери во контекстот на Европа 
обединета во разновидност. 

• Позитивно влијание врз училишниот живот и благосостојбата на учениците, покажувајќи ги намалените стапкиза 
интервенција во училишното насилство и емоционална поделба 
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• Зајакнување и стекнување на јазични, комуникациски и дигитални вештини и компетенции кај учениците и 
наставниците како и нивото на академското постигнување во текот на учењето 

• Интеркултурно виртуелно поврзување и споделување на културните знаменитости, обележјапреку глобална училница 
и рушење на комуникациските бариери 

 
Да ги промени однесувањето на учениците и размислувањето на општеството за климатските промени. 
Да ги водат едукаторите низ светот во активностите за успешната реализација на екокурикулумот преведен на 15 јазици. 
Зајакнување на вештини на 21 век, учење базирано на проекти и дигитални компетенции. 
Да ги поттикне младите учесници преку различни интерактивни и проектни активности да дознаат за здравата храна. 
Да увежбаат вештина на пишување есеј на тема БИОДИВЕРЗИТЕТ и изумирање на животински видови преку учество на: 
- Дебати на ниво на училиште за можни солуции за заштита на ендемските врсти во светот; 
- Дебати на ниво на држава за зачувување на еко балансот,  Меѓународни дебати и Онлајн конференции. 
 -Учениците творат на  тема мир, одржливи цели на ОН за до  2030 год. 
• Да ги оспособиме учениците со вештини за создавање на „Среќа“ во нив и во светот. 
• Да се добие радост од придонесот кон социјалната кауза и да се олесни ефективното разбирање на државјанството. 
• Да се развијат конструктивни навики, чувство на оптимизам и вештина за градење на односи. 
• Да им се даде шанса на секој ученик да ја докаже својата способност со тоа што ќе ги направи дел од решенијата. 
• Да се всадат животни вештини во идните глобални граѓани. 
• Да се интегрира уметноста во процесот на учење. 
• Обезбедување инклузивно и правично квалитетно образование,промовирање на можностите за доживотно учење за сите. 
 
 

15. Поддршка на учениците 

15.1. Постигнување на учениците 

 

Преглед на  годишниот успех  постигнат  по одделенија, на ниво на  одделенска настава  и предметна настава  на ниво на 

училиште во учебните 2019/20, 2018/19, 2017/18г. и 2016/17г. 

успех по паралелки IV V VI VII VIII IX Среден успех 

2021/22 годишен 4,86 4,88 4,69 4,69 4,69 4,69 4,73 

2020/21 годишен 4,93 4,81 4,69 4,59 4,56 4,68 4,71 

2019/20 годишен 4,91 4,85 4,72 4,79 4,59 4,76 4.77 

полугодишен описно описно описно 4,33 3,93 4,32 4,19 
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Преглед на годишниот успех на учениците по предмети за четврто и петто одделение за учебната 2020/2021 година. 

 

 

 

 

 

2018/19 годишен 4,88 4,87 4,67 4,59 4,65 4,68 4,72 

полугодишен 4,66 4,69 4,32 4,27 4,21 4,07 4,37 

2017/18 годишен 4,87 4,91 4,63 4,74 4,50 4,79 4,74 

 полугодишен 4,71 4,76 4,28 4,36 3,97 4,26 4,22 

Од

д. 

Бр. на 

ученици 
македонски ј. Англис. j Математика Природни науки опшество ликовно музичко физичко Т.О. 

Раб.сокомпј

. 
Сред.успех 

4a 28 4,90 4,96 4,80 4,80 4,80 5,00 5,00 5,00 5,00  4,90 

4б 30 4,80 4,90 4,90 4,80 4,90 5,00 5,00 5,00 5,00  4,90 

4в 32 4,84 4,90 4,75 4,87 4,75 4,93 4,90 5,00 4,93  4,80 

4г 30 4,83 4,36 4,83 4,83 4,83 5,00 5,00 5,00 5,00  4,85 

4то 120 4,80 4.78 4,80 4,80 4,80 4,9 4,9 5,00 4,90  4,86 

5а 29 5,00 4,55 5,00 4,89 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  4,94 

5б 30 5,00 4,60 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  4,96 

5в 20 4,85 4,30 4,85 4,85 4,60 5,00 5,00 5,00 5,00  4,84 

5г 30 4,86 4,53 4,96 4,76 4,83 5,00 5,00 5,00 5,00  4,90 

5то 109 4,93 4,21 4,96 4,87 4,88 5,00 5,00 5,00 5,00  4,88 

4-5 229 4,86 4.49 4,88 4,83 4,84 4,95 4,95 5,00 4,95  4,87 



45 

 

 

 

 

Преглед на годишниот успех на учениците по предмети и одделенија за учебната 2021/2022 
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6а 26 4,53 4,84 4,61 4,19 4,07 4,42 / / 4,57 / / / 5,00 4,92 5,00 5,00 / 4,92 5,00 5,00 / / // / / 4,70 

6б 27 4,67 4,78 4,67 4,40 4,26 4,67 / / 4,67 / / / 5,00 5,00 5,00 5,00 / 5,00 5,00 5,00 / / / / / 4,78 

6 в 24 4,08 4,37 4,08 3,83 4,00 3,83 / / 4,33 / / / 5,00 4,83 5,00 5,00 / 4,92 5,00 / / / / / / 4,48 

6г 27 4,52 4,78 4,70 4,41 4,26 4,44 / / 4,67 / / / 5,00 5,00 5,00 5,00 / 5,00 5,00 5,00 / / / / / 4,80 

6в

к 
104 4,45 4,69 4,52 4,21 4,15 4,34 / / 4,55 / / / 5,00 4,88 5,00 5,00 / 4,96 5,00 5,00 / / / / / 4,69 

7а 30 4,57 4,90 4,83 4,37 4,93 4,83  4,83  4,43   5,00 5,00 5,00   5,00      5,00  4,82 

7б 30 4,33 4,70 4,33 4,17 4,90 4,37  4,80  4,30   5,00 5,00 5,00   4,87      5,00  4,67 

7в 23 4,00 4,35 4,04 3,65 4,04 4,04  4,52  3,87   5,00 5,00 5,00   4,78      5,00  4,41 

7г 21 4,57 4,33 4,23 3,61 4,05 4,28  4,85  3,85   5,00 5,00 5,00   4,90       5,00 4,51 

7в

к 
104 4,37 4,57 4,36 3,95 4,48 4,38  4,75  4,11   5,00 5,00 5,00   4,89      5,00 5,00 4,60 

8а 24 3,04 3,20 3,62 3,25 3,83 3,79 4,08   3,87 3,08 3,54 5,00 5,00 5,00        4,95   3,94 

8б 25 4,28 4,64 4,80 4,00 4,96 5,00 5,00   4,64 4,36 4,52 5,00 5,00 5,00        5,00   4,77 

8в 24 3,25 4,38 4,04 3,71 4,25 4,33 4,38   4,38 3,42 3,79 5,00 5,00 5,00        4,88   4,27 

8г 23 3,78 4,30 4,74 3,91 4,22 4,56 4,65   4,09 3,91 4,00 5,00 5,00 5,00         5,00  4,30 

8д 28 4,17 4,14 4,46 3,75 4,57 4,50 4,53   4,60 3,75 3,82 5,00 5,00 5,00      4,96     4,45 

8в

к 
124 3,69 4,13 4,33 3,82 4,36 4,43 4,53   4,30 3,70 3,93 5,00 5,00 5,00      4,96  4,94 5,00  4,37 

9а 27 4,96 5,00 5,00 4,70 4,96 4,93 5,00   5,00 4,81 4,74 5,00 5,00 5,00  5,00     5    4,94 

9б 29 4,75 4,86 4,44 4,34 4,27 4,51 4,55   4,31 4,17 4,20 5,00 5,00 5,00  4,75     5    4,61 

9в 21 4,71 4,90 4,76 4,29 4,62 4,71 4,90   4,62 4,48 4,48 5,00 5,00 5,00  4,95        5,00 4,76 

9г 19 4,90 4,90 4,53 4,53 4,42 4,52 4,80   4,53 4,47 4,42 5,00 5,00 5,00  4,90        5,00 4,73 

9в

к 
96 4,83 4,92 4,69 4,47 4,57 4,69 4,80   4,61 4,48 4,46 5,00 5,00 5,00  4,90     5   5,00 4,76 

6-9  4,33 4,58 4,48 4,11 4,39 4,46 4,66 4,75 4,55 4,34 4,09 4,20 5,00 4,97 5,00 5,00 4,90 4,93 5,00 5,00 4,96 5 4,94 5,00 5,00 4,60 
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Успехот на учениците на крајот на годината е солиден. Учениците кои што потешко напредуваат одат на дополнителна 
настава. Од страна на стручната служба на учениците им се советува за начинот на учење, употреба на различни техники и 
методи на олеснување на учењето како и посетување на редовна настава. Редовно се организира советување со 
родителите на учениците кои покажуваат послаби резултати во учењето. Им се дава можност постепено и со договор на 
наставниците да го совладуваат материјалот и да одговараат на помалку материјал со помош на прашања и одговори. 
Сите ученици ја завршија учебната 2021/22 година. 

 

15.2. Професионална ориентација на учениците 

Членови на тимот за професионална ориентација се стручната служба и класните раководители на учениците од 9 

одделение. Преку годината тимот особено се грижи за учениците од 9 одделение и ги детектира нивните желби и интереси 

за понатамошното школување. Психологот на училиштето врши тестирање на учениците за професионална ориентација, а 

во месец мај се покануваат средните училишта за презентација на нивните програми со што на учениците им се олеснува 

процесот на одлучување за тоа каде ќе го продолжат своето школување.Тимот подготвува Годишна програма која ќе биде во 

прилог на Годишната програма на училиштето. 

 

15.3. Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство,  
од злоупореба и запуштање и  спречување дискриминација 

 
Во прилог на Годишната програма ќе бидат прикаченипревентивните програми што ќе бидат реализирани. Нивните цели, 

одговорните лица и процедурите за избор на учениците-учесници, планираните едукативни работилници со родители, 

ученици и наставници, вклучувањето на експерти за определените области на дејствување, планираните активности во 

училиштето како и надвор од училиштето, заеднички посети на установи итн.  

 

16.  Оценување 

Предмет на следење, проверување и оценување во воспитно-образовната дејност ќе бидат постигнатите резултати во 

совладувањето на воспитно-образовните содржини, работните навики, степенот на заинтересираност и ангажираност во 

учењето и практична оспособеност за примена на знаењето. Постигнувањата на учениците ќе се вреднуваат со примена на 

различни стратегии за оценување.Оценката треба да биде одраз на залагањето на ученикот за време на часот како и надвор 

од него. За таа цел методите со кои ќе ги оценуваме учениците ќе бидат разновидни и тоа: 
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✓ Усно оценување(базирано на стандардите за оценување и Блумоватаксономија) 
✓ Писмено оценување (преку објективни тестови базирани на стандардите за оценување и Блумовататаксономија) 
✓ Формативно оценување( за време на самитечасови) 
✓ Сумативно оценување ( на полугодие и на крај на учебнагодина) 

Определувањето на бројчаната оценка треба да ги има во предвид постигнувањата на ученикот во однос на запомнување и 
репродуцирање на наставните содржини, разбирање и сфаќање на обработените содржини, односно способност на 
ученикот нив да ги интерпретира со свои зборови, примена на научените содржини во конкретни задачи со познати и 
непознати елементи како и повисоки интелектуални способности за анализа , синтеза и вреднување, што подразбираат 
способност на ученикот за средување, комбинирање на елементи во нови целини и способност за вреднување на 
оправданоста или научноста на некое тврдење или факт. 
 

16.1. Видови оценување и календар на оценувањето  

 
Писмено оценување: 

 После секоја тематска целина се проверува степенот на стекнатите знаења преку објективни тестови (прашања од сите 4 

скали според Блумовата таксономија, прашања со заокружување, со дополнување, со поврзување, со објаснување, со 

опишување, со решавање) и др. 

Формативно оценување е процес кој се реализира на самите часови преку кој учениците и наставниците го согледуваат 

степенот на совладување на материјалот, проблемите со кои се соочуваат, што треба да се измени и каде треба да се 

концентрираат за поуспешно совладување на наставниот материјал. За таа цел наставниците ќе користат најразновидни 

методи на формативно оценување како: 

-дискусија за време на часот, УПИ, ППИ , сложеност на прашањата, есејски прашања, самооценување и оценување со 

учениците, изведбени активности, проекти,портфолио. 

Сумативно оценување: 

Следи како резултат на сите горе споменати форми на оценување и се врши на крајот на првото полугодие и крајот на 

учебната година. 

Во одделенските дневници сите наставници го планираат писменото проверување по недели и месеци во текот на годината. 

Од учебната 2021/2022 МОН планира да нема одделенски дневници во хартиена форма само е-дневници во кои ќе се води 

педагошката евиденција. 

Учениците не треба да се оптеретуваат со повеќе од едно писмено проверување во денот или две писмени во текот на 

неделата. 

Во училиштето ќе има следење и проверка на усогласеноста на оценувањето со предвидените стандарди со што ќе се 
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утврди процедурата за поплаки и жалби по добиени оценки согласно Правилникот за оценување и унапредување на 
учениците, ќе се прави анализа на состојбата на постигнатите резултати и ќе им се дава поддршка на наставнииците кои ќе 
постигнуваат послаби резултати во учењето. 
 

16.2. Тим за следење, анализа и поддршка 
 

Тимот е задолжен за имплементирање и стимулирање на наставниците за примена на стандардите во оценувањето, 
очекувањата од секој предметен наставник како и нивното планирање на формативното и сумативното оценување, СВОТ 
анализа за состојбите во оценувањето( по тримесечија , со споредба), анализа на состојбата на постигнатите резултати на 
наставниците, план за поддршка на наставниците кои покажуваат слаби резултати, поддршка на наставниците, иноватори и 
креатори во ВОП, планирање на споделување на добра пракса во училиштето. 
Тим за следење: директорот, стручна служба, одговорни наставници на активите. 
  

16.3. Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работатана воспитно-образовниот кадар 
 

План за посета на часови: 

- два пати во прво полугодие; 

- два пати во второ полугодие. 

При посета на часовите ќе се користат: чек листи, белешки, инструменти со проценка ( истите ќе се подготвуваат согласно 

потребите во времето кога ќе се прави проценката или иницијална потреба). Согласно времето и можностите на тимот. 

 

16.4.Самоевалуацијана училиштето 
 

На секои две години училиштето подготвува Извештај засамоевалуација,  а самоевалуациониот период 
траеконтинуирано.За таа цел се формираат тимови кои ја спроведуваат самоевалуацијата со соодветни методи и 
инструменти и собираат и обработуваат податоци за да се направи анализа во седум подрачја. 
Постои и Тим за координација на активностите, кој прибира податоци, ги помага тимовите во работењето и прибирањето 
информации и докази како и во изготвувањето  на Извештај за самоевалуација и предлог мерки. 
Тимот на нашето училиште во 2020 - та година започна со изработка на самоевалуација, која важи до јуни 2022 година. 
 

17.Безбедност во училиштето 
 

Сите субјекти вклучени во воспитно-образовниот процес треба во училиштето да се чувствуваат безбедно и сигурно за да 
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можат успешно да ја извршуваат својата работа. Родителите исто така се заинтересирани нивните деца,училиштето да го 
чувствуваат како безбедна средина и да се чувствуваат пријатно. 
За таа цел училиштето има поставено планови за евакуација од елементарни непогоди, а постои и видео надзор, дежурство 
од наставници и ученици. 

18. Грижа за здравјето 

 

Грижата на училиштето за заштита и унапредување на здравјето на учениците е обврска која се реализира во соработка со 
родителите, здравствените институции и пошироката заедница. Грижата за здравјето на учениците ќе биде насочена кон 
водење грижа за физичкото, емоционалното, социјалното, личното и духовното здравје. Програмата се наоѓа во прилог 
наГодишната програма на училиштето. 
 

18.1. Хигиена во училиштето 

 

Во училиштето треба да се обезбеди беспрекорна хигиена на училишните простории и тоа: 
-редовно метење и бришење на училницте икабинетите; 
-редовно одржување на хигиената во ходниците со средства за дезинфекција; 
-редовно хигиенско чистење на санитарните јазли со дезинфекцискисредства; 
-дезинфекција, дезинсекција идератизација; 
-редовно одржување на хигиената во училиштниотдвор; 
-едуцирање на учениците за одржување на хигиената воучилиштето. 
 

18.2. Систематски прегледи 

 

Систематските прегледи ќе се одвиваат според календарот за работа на здравствените институции и тие ќе се реализираат 
од прво до деветто одделние. Нивната реализација се одвива во соработка со медицински центар, без да се попречува 
наставата пред и после завршувањето на часовите. 
Учениците ќе ги придружува одделенскиот раководител. 

 

18.3. Вакцинирање 

 

Вакцинирањето ќе се врши според календар за имунизација на учениците кој ќе го добиеме од Медицински центар во 

нашата општина.При вакцинацијата учениците ќе бидат придружувани од својот родител. 



50 

 

18.4. Едукација за здрава исхрана – оброк во училиштата 

 

 Се определува бројот и терминот на предавањата кои ќе ги организира училиштето за здрава храна, предавачите, како и 

другите интерни активности кои ќе ги спроведуваат наставниците (или родител кој што е едуциран на оваа тема). 

 

19. Училишна клима 

19.1. Дисциплина 

 

Во текот на наставната година ќе се организира и обезбеди дежурста на наставници од одделенска и предметна настава. 

Училиштето планира обезбедување, кое ќе го финансираат родителите на учениците. 

Во текот на годината училиштето ќе ги реалзира следните предавања од областа на здрава исхрана 
-Штетноста од злоупотреба на алкохол, дрогаи други наркотици – Стручни лица од МВР и Здравствo 
-Болести кои се предизвикани од нездрава храна-родители-настaвници 
- Предавање за промени во пубертетот и менструалниот циклус кај девојчињата, 
 

19.2.Естетскои функционално уредување на просторот во училиштето 

 

За развивање на одговорен однос кон уредувањето и одржувањето на просторот и опкружувањето на училиштето, 
наставниицте и учениците ќе ги реализираат следните активности: 
-Уредување на училниците икабинетите. 
-Засадување и хортикултурно уредување на училиштниот двор, ходниците иучилниците. 
-Уредување на училишните паноа со ученичкитрудови. 
-Уредување на паноата во ходнииците. 
 

19.3. Етички кодекси 

 

Училиштето има изготвено Кодекс на однесување за наставници, учениици и родители кои се истакнати во училиштето и ќе 

настојуваме истите да се почитуваат и повремено да се иновираат врз основа на ново настанати ситуации и потреби. 

 

 

19.4. Односи меѓу сите структури во училиштето 
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Тим за односи меѓу сите структури во училиштето 

- директор, педагог, психолог, дефектолог, социолог одговорни на стручни активи 
 

 Активности: 
- Заеднички состаноци 
-дебати 
- разгледување слабости во комуникација воучилиштето 
-предлог мерки за подобрување на комуникацијата во училиштето 
-заедничкики прослави на Нова година, Патронат, 8  Март, заеднички екскурзии и излети, коктели, свечености, меѓусебни 

посети и др. 
Овие активности ќе имаат за цел подигнување на квалитетот на комуникацијата и меѓусебната доверба и соработка. 
 

20. Професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар 

20.1. Детектирање на потребите и приоритетите 

 

Потребите од Професионален развој на наставниот кадар беа детектирани и изнесени во Самоевалуацијата на училиштето. 
Професионалниот развој на воспитно-образовниот кадар ќе се одвива на интерно и екстерно ниво. 
На интерно ниво ќе се реализира преку Стручни активи и Наставнички совет додека на екстерно ниво претставува учество 
во едукација организирана од страна на БРО или други провајдери на едукации кои се од интерес на подобрување на 
квалитето на наставата како и во зависност од нашите потреби. 
Наставници за својот професионален развој ќе се се бираат врз основа на изготвениот личен професионален план. 
 

20.2. Активностиза професионален развој 

 

Оваа учебна година ќе бидат реализирани следните активности за професионален развој на наставниците и стручните 
соработници: 
-семинари за измени од наставните планови и програми од страна наБРО (Нова концепција за основно образование) 
-Интерни обуки , предавања и работилници на стручни активи и наставнички совет, дисеминација на обуки на ниво 
научилиште; 
-Реализација на активности од Училишна програма за професионаленразвој; 
-Изготвување на личен план за професионален развој врз основа на Скала на самопроценка на компетенциите и Анализа на 
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скалата за самопроценка на kомпетенциите;. 

-Претседателите  на стручните активи изготвуваат Програма за стручно усовршување на ниво на актив која опфаќа само 

групни форми на стручно усовршување; 

-Врз основа на овие програми Тимот за професионален развој на училиштето изготвува Училишна програма за 

професионален развој; 

Стручните соработници доставуваат Личен план за професионален развој доТимот за професионален развој на училиштето. 
 

20.3. Личен професионален развој 

 

Секој поединец вклучен директно во ВОП е задолжен за Изготвување на личен план за професионален развој врз основа на 

Скала на самопроценка на компетенциите и Анализа на скалата за самопроценка на компетенциите. 

Професионален развој се одвива преку класични форми на стручно усовршувањекако: 
Семинари и обуки организирани од БРО, МОН, тренинг центри и др., конгрес конференција, работилница, студиска 
програма, летни и зимски школи, стручно патување, вебинар, панел дискусија, симпозиум, пленарно предавање, 
видеоконференции, тркалезна маса и сл. 
Индивидуалното усовршување се одвивапреку: 
-следење на стручна литература, периодика, стручен печат,енциклопедии,консултација со експерти; 
-интрернет, размена на искуства, соработка со колеги од други училишта од државата ,анализа на видео снимки од наставни 
часови, рефлексивен деневник на учење, едукација надалечина. 
Колективни или колаборативни форми на стручноусовршување: 
Заеднички акциски истражувања, студија на случај, заедница за учење, анализа на наставни часови, активности, менторска 
поддршка. 
 

20.4. Хоризонтално учење 

Овој тип на учење се реализира преку работата на стручните активи во училиштето и низ програмите на стручните 
соработници, размена на искуства и мислења, посета на часови, отворени часови, размена на искуства меѓу колегите. Овие 
програми се во прилог на Годишната програма на училиштето. 
 

20.5. Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар 

За професионалниот развој на наставникот се води Професионално досие на наставник и стручен соработник пропишано од 
Миниистерот додека третиод дел од Професионалното досие насловено како Примери од професионалната практика 
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содржи се она што се работи во текот на учебната година по подрачја на работа, подредено и класифицирано со 
експлицитни примери од практичната работа. Таа збирка си ја прави сам секој наставник и стручен соработник врз основа на 
планот и програмата за работа и задачите, активностите кои произлегуваат од нив. 
Изборот на формите на Стручното усовршување во голема мерка зависи од финансиските можности на училиштето. 
 

21. Соработка на основното училиште со родителите/старателите 

21.1. Вклученост на родителите/старателите во животот и работата на училиштето 

 

Во училиштето функционира Совет на родители на паралелка и Совет на родители на училиште. Советот на родители 
работи според своја програма која е во Прилог на Годишната програма, нивните активности се насочени кон увидување и 
подообрување на просторните, материјално-техничките и инфраструктурните услови за работа во училиштето. Даваат 
идејни планови за организација на активности во училиштето, учествуваат во донесување на решенија и одлуки во интерес 
на ситесубјекти во училиштето и реализација на истите, во организирање на распоред за средби со родители и отворен ден 
за прием кои ќе бидат истакнати на видно место. 
Како најзастапени форми на училишна соработка со родители се појавуваат индивидуалните и групните родителски средби 
на ниво на одделение, како и родителски средби на ниво на генерација. Родителските средби се на иницијатива на 
одделенски наставник, директор или на иницијатива на самите родители поединечно или како совет на родители на 
паралелка или училиште. 

21.2. Вклученост на родителите/старателите во процесот на учење и воннаставните активности 

 

Родителите ќе се вклучат во процесот на давање мислења и сугестии за дополнување или измени на видовите 

планирања во училиштето, постојано ќе бидат информирани за наставниот процес преку континуирана соработка со 

училиштниот одбор, директорорт на училиштето, наставниот кадар, стручни соработници и ученици. Активно ќе севклучат во 

давање поддршка на наставниците за олеснување на работата со учениците, со учениците со потешкотии во развојот и 

посебно ќе ги поддржуваат соработките за напредување на надерените ученици и таленти. 

Исто така родителите ќе бидат вклучени во помошта за прибирање на дидактички материјали, помагала и други наставни 
средства и материјали. Тие ќе даваат поддршка на реализаторите за иновирање во наставата, ќе помагаат при 
професионална ориентација на учениците 
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21.3. Едукација на родителите/старателите 

Во активностите во училиштето 
Родителите ќе бидат активно вклучени во давање иницијативи за поуспешна реализација на СУА и другите воннаставни 
активности како: натпревари, екскурзии, приредби, манифестации, промоции, проекти, вклучување во сите активности од 
МИМО и др. 
Во донесување одлуки 
Родителите активно ќе бидат вклучени во партиципацијата, во давање на идеи, предлози и донесување одлуки преку совет 
на родители, ученичката заедница и Училишниот одбор. 
Едукација на семејството 
Родителите ќе се едуцираат во текот на учебната година преку следните активности: 
-Советување на родители за стилови на родителство- носител –психолог, социолог 
-Јакнење на капацитетите на родителите за советување на своите деца –-педагог; 
-Советување на родителите и јакнење на нивните капацитети за помош на децата со ПОП – дефектолог; 
-Печатени материјали со едукативна содржина наменети за родители на родителски средби или поединечно попотреба. 
Изработка на брошура за родители 
Училиштето изработува Брошура во која се содржани најважните аспекти од работата на училиштето, визија, мисија, 
постигнувања на ученици иновации и др. 
Брошурката се изготвува на почетокот на учебната година и со неа се запознаваат родителите на родителските средби или 
преку Советот на родители. Финансиските средств за нејзино печатење ги обезбедува училиштето. 
 

22.Комуникација со јавноста и промоција на основното училиште 

 
Училиштето има своја ВЕБ страна www.vladotasevski.mk која по потрба се ажурира со соопштенија и активности со кои се 
опфатени учениците и вработените во училиштето, а се во контекст со воспитно образовниот процес во истото. Покрај веб 
страната наставниците, стручната служба и директорот за комуникација со родителите и пошироката јавност користат смс 
пораки, маил, вибер, е-дневник.  Училиштето има исто така и своја фб страна за промоција на активностите и 
постигнувањата на учениците и наставниците. 
Локална заедница (локална самоуправа,бизнис заедница,меснонаселение) 
Училиштето континуирано реализира успешна соработка со локалната самоуправа, бизнис заедница и месното население 
преку индивидуални средби, пишана електронска комуникација, состаноци, дебати трибини, посета на институции и бизнис 
компании во локалното опкружување, собири за одредени случувања во училиштето. Локалната заедница ќе се вклучи во 
промовирање на постигнатите резултати на училиштето од различен вид, промовирање на проектните активности, 

http://www.vladotasevski.mk/
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комуникацијата со медиумите и друго. 

Институции од областа накултурата 
Училиштето традиционално активно учествува на објавени конкурси и натпревари: 
-литературни и ликовни конкурси и изложби, посета на културно-историски споменици, музеи, библиотека, театар, дом на 
култура, кино претстави и друго. За таа цел училиштето ќе соработува со: 
-Кинотека и библиотека  Другарче; 
-Драмски театар и сите останати театри во град Скопје; 
-Кино Милениум, Синеплекс; 
-Сите музеи во град Скопје; 
-Фестивал,,Златно славејче,, и ,,Поточиња,, и уште многу други институции во град Скопје. 

Институции од областа наобразованието 
МОН 
БРО 
ДПИ 
ДИЦ 
Сектор за основно образованое при Локална самоуправа 
Општински инспекторат 
Актив на директори 
Основни училишта во општината и целата држава 

Средниучилишта 
Детскиградинки 
Факултет за туризам и осигурување 
Јахја Кемал, Колеџ и НОВА 
 Сите универзитети во Скопје 
 
Соработката се одвива низ: 
Меѓусебни посети 
Учество на спортски натпревари, натпревари во знаења, учество на Патронати, прослави и свечености, посета на 
средни училишта и обратно. 
Училиштето ќе соработува со Невладини организации, Спортски друштва, Здравствени организации, 
медиуми во општина Карпош и град Скопје. 
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23.Следење на имплементацијата на годишната програма за работа на основното училиште 

Година 
2022/2023 
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тел на СР 

Годишен 
програма, 
ГПП, 
Записници 

Записници Успешно 
вклучување 
воработата 
научилиштето, 
подигнување 
наквалитетот 

Комисии од 
родители 

  

Подготовкаи 
следењенаПрограмата
на 
Наставнички совет 

х х  х 
х 

  х  
х 

 
х 

Директор Годишен 
извешштај, 
Развоен 

план,самоева
луација, ГП, 
наставни 

Записници, 
Одлуки 

Унапредување 
нацелокупнат 

а ВОР 

Тим за 
самоевалуа 
ција 

  

Подготовка и следење 
на акциониот план на 
ЕКО 

   

 

х 

  

 

х 

   

 

х 

  

 

х 

  

 

х 

Емилија 
Василева 
Чоловиќ 

Акционен 
план, 
материјал и 
одсеминари 

Дневни и 
годишни 
планирања, 
увиди во 
планирањата 

Успешна 

примена на еко 
стандардит е 

Директор, 
еко одбор 

  

Следење на 
реализација на МИМО 
активности 

         

 

х 

   

 

х 

Тим за 

училишна 
интеграција 

Ангелина 
Костова 

Материјал и 
од семинари и 
акционен план 

Прашалн ик за 
самоева 
луација 

Подигнува ње 
на свеста и 
потребата од 
почитување  

Директор, 
СИТ тим  

  

Подготовка и следење 
на 
програмата 

за грижа за здравјето 
на учениците 

 

Х 

 

Х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

Х 

 

х 

 

х 

 

х 

  

х 

Педагог 
Социолог 
Одговорни на 
детска орган. 

Правилник за 
заштитаи 
спасуње, 
План за 
евакуација 

Извештај Подобрува ње на 
безбедност а во 
Училиштето 
Едуцирање 
учениц за 
превенција, 
зачувување и 
негување на 
здравјето 
 

Комисија   

Подготовка и следење 
на 
програмата за 
натпревари 

 

Х 

 

Х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

Х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

Х 

 

х 

 Миодраг 
Славковиќ 
Христијан  
Ќосевски 

План за 
натпревар и, 
годишен 
извештај, 
развоен 

Извештај од 
натпрева ри 

Постигнува ње 
солидни 
резултати на 
натпревари 

Одговорни 
наставници 
директор 

 Споствени 
средства 
научилиштет 
о 

Подготовка и следење 
на 

            Соња 
Тануркова. 

План за 
работа 

извештај Поттикнување 
на хуманоста 

Директор,   Собрани 
средстав 
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програмата за Ц, К. 
Х Х х х х х Х х х х х 

кај 
ученците 

од 
хуманитар 
ни акции 

Подготовка и следење 
на 
Програмата на актив 
на предметни 
наставници 

   

 

х 

   

 

х 

   

 

х 

   

 

х 

Претседател 
на актив 
Весна К.Н. 
Катерина Б. 

План и 

програма за 
работа, 
самоевалу 
ација, 
развоен 

Записниц и, 
трудови 

Пттикнувањ е, 
насочувањ е и 
мотивирање на 

Педагог, 
психолог, 
одделенски 
раководите 
ли, 
директор, 

  

Подготовка и следење 
на 
програмата 

за У.П. 

 

Х 

 

Х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

Х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

Х 

 

х 

Биљана 
Јованова 
Елена П.Н. 

Програма за 
работа, 
извештај 

Записници од 
состаноци 

Успешна 
соработка 
соработка со 
локалната 

Директор, 
одговорен на 
детскаорганиз
ациј 

  

Подготовка и следење 
на 
програмата 
за јавна и културна 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

Х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

Одговорни на 
Ученички 
парламент и 
Детска о. 

Програма за 
работа, 
развоен 
план 

Одделен ски 
дневник 

Афирмира ње 
научениците и 
нивнитепостигањ
аво вон 
училишните 
активности 

Директор, 
одговорен 
наствник на 

детскао. и 
ученички 
парламент 

  

Подготовка 

на распоред на 
часови 

Подготовка на 
распоредот по 
физичко 
образование 

✓  

+ 
+         

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

Надворешен 
член 
Слободанка 
Бадаровска 
Биљана  
Павлеска 

Наставен 

план,распред
ел ба 
начасовите, 
потребите 

Формулар со 
распоред 

Квалитетна 

организациј а на 
наставата 

Директор, 

педагог 
дежурни 
наставници 

  

Подготовка и следење 
на правилникот за 
однесување 

х х   х х   х х   

 

х 

Секретар, 
директор, 
Училиштен 
одбор 
Одговорни на 
активи 
Детска 
организација 
Ученичка 
заедница 

Закон за ОБ, 
статут на 
училиште, 
Правилниц и 

Набљуду 
вање, анкета 

Подобрува ње на 
квалитето на 
односуте во 
училиштето 

Директор, 
секретар,  
Одговорни 
на активи 
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14. Евалуација на годишната програма за работа на основното училиште 

Годишната програма на училиштето претставува основен документ во кој се испланирани сите педагошки активности, 
одредени задачи и цели, како и начинот на координирање на сите дејствија на педагошките субјекти во училиштето, 
непосредно и општествената заедница и истата се темели на законски одредби во целокупното нејзино планирање и 
дејствување. Со следење на Годишната програма за работа ги воочуваме квалитетите во работата, но и потреба од 
поставување нови повисоки цели за наредната учебна година. Настојуваме во континуитет да обезбедиме висок степен на 
одговорност и професионалност на сопствениот кадровски потенцијал во извршувањето на поставените задачи и цели. 
Придржувајќи се на поставените елементи во Годишната програма за работа на училиштето полесно ја исполнуваме својата 
работа во целост во програмскиот и организацискиот дел. 
Оваа учебна година продолжуваме со имплементирање на  Новата Концепција за работа во прво, второ, четврто и петто 
одделение. Наставата ќе се одвива согласно Планот за одржување на наставата во основните училишта во учебната 
2022/2023 како и Протоколот за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на 
воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2022/2023 год. По потреба ќе направиме 
прилагодување кон учењето на далечина или он лајн наставата заради присуство на вирусот КОВИД 19. 
Области на евалуација : 

• Наставен план и програма 

• Постигања на ученици 

• Учење и настава 

• Поддршка на ученици 

• Училишна клима 

• Ресурси 

• Унапредување и раководење 
Индикатори за секоја област: 

• Планирања на наставниците 

• Наставен процес 

• Искуства на учениците  од учењето 

• Задоволување на образовните потреби на учениците 

• Оценување, како дел од наставата 

• Известување за напредокот на учениците 
Постојат повеќе начини на кои може да се соберат докази за нивоата на квалитет: преку разговори со сите заинтересирани 
страни, разгледување на ресурсите и документацијата, директно набљудување и анализа на документите, дискусии, 
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прашалници, записници, увид во работата и др. Општата употребливост на индикаторите ќе овозможи континуирано 
партнерство на сите нивоа на образовниот систем, што претставува дополнителна придобивка за сите инволвирани страни 
во образовниот процес.Сите тие активности се планирани да се реализираат со максимално искористување на сите 
расположиви потенцијали и ресурси, а со земање во предвид и прилагодување на способностите, можностите, желбите и 
интересите на учениците. Накратко, се надеваме дека годишното планирање ќе ни овозможи училиштето да биде по мерка 
на детето. 
 

15. Заклучок 

Годишната програма е краткорочен развоен документ кој претставува оперативно планирање на севкупната работа на 

училиштето. Овој суштински документ ефикасно не води при реализација на планираните глобални активности, евалуациско 

следење на сите чинители на воспитно - образовниот процес, ги предвидува сите форми и начини на работа овозможени од 

условите во кои работи училиштето: материјално-технички, кадровски, финансиски и други услови во пошироката заедница 

каде егзистира училиштето. Годишната програма ги опфаќа сите податоци за училиштето сите предвидени активности, сите 

подрачја од училишниот живот почнувајќи од: училишната лична карта, просторните услови за работа и настава, план на 

просториите, опременоста на училиштето, структурата на училиштето почнувајќи од највисокиот орган, организацијата на 

работни места  на наставниот кадар и вработените, број на паралеки , ученици, етничка и родова структура на ученици, 

мисија и визија на училиштето, стекнатите искуства, подрачја на промени и приоритети, задачи и цели, план за евалуација, 

календар за работа, видовите настaва (редовна, изборна, додатна и дополнителна, слободни часови) оценување и 

самоевалуација, воннаставни активности, поддршка на ученици, грижа за здравјето, училишна клима, професионален развој 

на образовниот кадар, вклученост на семејството во училиштето и комуникација со јавноста.Годишната програма на 

училиштето е документ за работа на основното училиште за тековната година.Програма претставува најзначаен документ за 

работа на училиштето. 

Без двоумење може да се каже дека процесот на планирање е основна и најважна функција во воспитно образовниот 

процес. Преку планирањето се врши предвидување и анализа на иднината со цел да се одредат тековните и идни 

активности кои ќе се преземат. Во современата литература постојат многубројни дефиниции за овој процес, но 

најприфатлива и најупотребувана е дефиницијата која планирањето го дефинира како менаџмент функција преку која се 

оценуваат потребите за да се постигнат организациските цели и активностите потребни за нивна реализација. Важен дел од 

планирањето е процесот на имплементација на планот кој за да биде успешен мора да помине низ неколку битни чекори: 

распределба на одговорностите на поединци или групи, формулирање детален план за акција, утврдување временска рамка 

за реализација на планот, рационална локација на ресурсите меѓу поединци или групи и на крај контрола и набљудување на 

целиот процес на имплементација на планот. 
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30.Користена литература 

1. Законот за основно образование, Закон за работни односи, Закон за јавни набавки, Закон за организација и 
работа наорганите на државната управа и другизакони. 

2. Подзаконски и интерни акти (Статут,етички кодекс,деловници за работа на органите итн.), правилници 
(Правилник за работа накомисии,правилник за дежурства на наставници,правилник за работновремеитн.). 

3. Наставните планови и програми за основнообразование. 
4. Концепција за деветгодишнообразование, Нова концепција за основно училиште 
5. Статут научилиштето. 
6. Програма за развој научилиштето. 
7. Програмата за работа на училиштето од претходната година. 
8. Извештаи(Годишенизвештајнаучилиштетоодпретходнатаучебнагодина,извештајодинтегралнаевалвација,извеш

тајодсамоевалвација,програмазаразвој,извештаизафинасискотоработењенаучилиштето,записници). 
9. Прирачник за следење на професионалниот развој на наставниците и стручните соработници. 

 

31. Комисија за изработка на годишната програма за работа на основното училиште 

 

Директор:  м-р Викторија Кочевска 

Педагог: Биљана Павлеска 

 

 

 
Дата          М-р Викторија Кочевска, директор 
 
 
----------------------------------       --------------------------------------------------------  
    
Место          Претседател на Училишен одбор    
        
-----------------------------------------       ------------------------------------------------------    
                   
  


