
Општинско Основно Училиште 
"ХАСАН ПРИШТИНА" 

Чаир 
 

  

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
за воспитно-образовната работа  

за учебната 2020 / 2021 година 
 

Aвгуст 2020, Скопје 

 

 

 

 

  



ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  “ХАСАН ПРИШТИНА“ 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Страна 2/127 

Преамбула 

 

Годишната програма за работа на ООУ „Хасан Приштина“ – Чаир, за учебната 2020/2021 година е изработена согласно следниве законски и 
подзаконски акти:  

 Закон за основно образование и воспитание во Република Северна Македонија (Сл весник на РСМ бр. 161 /2019) 

 Правилник за формата и содржината за годишната програма за работа на основно училиште Бр. 14-1232/1 

 Закони од интерес за дејноста на училиштето како правен субјект: Закон за работни односи, Закон за јавни набавки, Закон за организација и 
работа на органите на државната управа и други закони  

 Подзаконски и интерни акти (етички кодекс, деловници за работа на стручните органи и тела на училиштето итн.), правилници (Правилник за 
работа на комисии, Правилник за дежурства на наставници, Правилник за работно време и др.) 

 Наставните планови и програми  

 Концепција за деветгодишно основно образование 

 Статут на училиштето 

 План за развојна училиштето од 2018 - 2022 година 

 Програмата за работа на училиштето од 2020/2021 година 

 Извештаи (Годишен извештај на училиштето од 2019/2020 година, извештај од самоевалвација од 2018-2020 год., програма за развој, извештаи 
за финансиското работење на училиштето, записници). 

 

  



ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  “ХАСАН ПРИШТИНА“ 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Страна 3/127 

СОДРЖИНА 

 

ВОВЕД .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА УЧИЛИШТЕТО ........................................................................................................................................................................................................................ 7 

1.1. Општи податоци за училиштето .............................................................................................................................................................................................................................. 7 
1.2. Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во основното училиште ............................................................................................................................. 8 

2. ПОДАТОЦИ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ................................................................................................................................................................. 11 

2.1. Мапа на училиштето .............................................................................................................................................................................................................................................. 11 
2.2. Просторни услови за работа на училиштето ....................................................................................................................................................................................................... 14 
2.3. Простор ................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 
2.4. Опрема и наставни средства согласно „Нормативот и стандардите за простор, опрема и наставни средства" ........................................................................................... 15 
2.5. Податоци за училишната библиотека ................................................................................................................................................................................................................... 17 
2.6. План за обновување и адаптација во основното училиште во оваа учебна година ......................................................................................................................................... 17 

3. ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ И ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ............................................................................................................................................... 18 

3.1. Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната работа ................................................................................................................................................... 18 
3.2. Податоци за раководните лица ............................................................................................................................................................................................................................. 22 
3.4. Податоци за административни работници ........................................................................................................................................................................................................... 22 
3.5. Податоци за вработените помошно-технички лица ............................................................................................................................................................................................. 23 
3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар .............................................................................................................................................................................................. 24 
3.8. Вкупни податоци за степенот на образование на вработените .......................................................................................................................................................................... 24 
3.9. Вкупни податоци за старосната структура на вработените ................................................................................................................................................................................ 25 
3.10. Податоци за ученици............................................................................................................................................................................................................................................ 26 

4. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ .......................................................................................................................................................... 27 

5. МИСИЈА И ВИЗИЈА ....................................................................................................................................................................................................................................................... 28 

6. “LESSONS LEAMED”   Веќе научено/стекнати искуства............................................................................................................................................................................................. 29 

7. ПОДРАЧЈА НА ПРОМЕНИ. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ................................................................................................................................................................................................... 32 

7.1. Евалуација на акциските планови ......................................................................................................................................................................................................................... 45 

8. КАЛЕНДАР ЗА РАБОТНИ ДЕНОВИЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА ........................................................................................................................................................................ 51 

8.1. Календар за организацијата и работата во основното училиште ...................................................................................................................................................................... 51 
8.2. Поделба на класно раководство, поделба на часовите на наставниот кадар, распоред на часовите............................................................................................................ 55 



ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  “ХАСАН ПРИШТИНА“ 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Страна 4/127 

8.3. Работа во смени ..................................................................................................................................................................................................................................................... 58 
8.4. Јазик /јазици на кој/и се изведува наставата ....................................................................................................................................................................................................... 59 
8.5. Проширена програма ............................................................................................................................................................................................................................................. 59 
8.7. Странски јазици што се изучуваат во основното училиште ................................................................................................................................................................................ 61 
8.8. Реализација на физичко и здравствено образование со учениците од прво до петто одделение ................................................................................................................. 61 
8.9. Изборни предмети .................................................................................................................................................................................................................................................. 61 
8.10. Дополнителна настава ......................................................................................................................................................................................................................................... 64 
8.11. Додатна настава ................................................................................................................................................................................................................................................... 65 
8.12. Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани ............................................................................................................................................................ 65 
8.13. Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни потреби .......................................................................................................................................................... 69 

9. ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ ................................................................................................................................................................................................................................... 73 

9.1. Училиштни спортски клубови ................................................................................................................................................................................................................................ 73 
9.2. Секции и слободни ученички активности ............................................................................................................................................................................................................. 74 
9.3. Акции ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 76 

10. УЧЕНИЧКО ОРГАНИЗИРАЊЕ И УЧЕСТВО .............................................................................................................................................................................................................. 78 

11. ВОНУЧИЛИШНИ АКТИВНОСТИ ................................................................................................................................................................................................................................ 79 

11.1. План за реализација на екскурзии, настава во природа и излети .................................................................................................................................................................... 79 
11.2. Податоци за учениците од основното училиште вклучени во вонучилишни активности ............................................................................................................................... 80 

12. УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ .......................................................................................................................................................................................................................................... 81 

13. УНАПРЕДУВАЊЕ НА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ/ИНТЕРКУРТУЛАРИЗМОТ И МЕЃУЕТНИЧКАТА  ИНТЕГРАЦИЈА .......................................................................................... 85 

14. ПРОЕКТИ ШТО СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ....................................................................................................................................................................... 88 

15. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ ..................................................................................................................................................................................................................................... 89 

15.1. Постигања на учениците ...................................................................................................................................................................................................................................... 89 
15.2. Програма за професионална ориентација на учениците .................................................................................................................................................................................. 91 
15.3. Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од злоупореба и запуштање, спречување дискриминација .............................................................. 91 

16. ОЦЕНУВАЊЕ ............................................................................................................................................................................................................................................................... 94 

16.1. Видови оценување и календар на оценување ................................................................................................................................................................................................... 97 
16.2. Следење, анализа и поддршка во оценувањето ............................................................................................................................................................................................. 100 
16.3.  Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно-образовниот кадар ................................................................................................. 100 
16.4. Самоевалуација на училиштето ........................................................................................................................................................................................................................ 101 

17. ПРЕВЕНТИВНИ ПРОГРАМИ .................................................................................................................................................................................................................................... 103 



ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  “ХАСАН ПРИШТИНА“ 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Страна 5/127 

18. ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО ............................................................................................................................................................................................................................................ 104 

18.1.Хигиена во училиштето ....................................................................................................................................................................................................................................... 104 
18.2. Систематски прегледи и вакцинирање ............................................................................................................................................................................................................. 107 
18.4. Едукација за здрава исхрана – оброк во училиштата ..................................................................................................................................................................................... 109 

19. УЧИЛИШНА КЛИМА .................................................................................................................................................................................................................................................. 110 

19.1. Дисциплина ......................................................................................................................................................................................................................................................... 110 
19.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето .............................................................................................................................................................. 111 
19.3. Етички кодекси .................................................................................................................................................................................................................................................... 111 
19.4. Односи меѓу сите структури во училиштето ..................................................................................................................................................................................................... 111 

20. ПРОФЕСИОНАЛЕН И КАРИЕРЕН РАЗВОЈ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ КАДАР ........................................................................................................................................ 112 

20.1. Детектирање на потребите и приоритетите ..................................................................................................................................................................................................... 112 
20.2. Активности за професионален развој ............................................................................................................................................................................................................... 112 
20.3. Личен професионален развој ............................................................................................................................................................................................................................ 112 
20.4. Хоризонтално учење .......................................................................................................................................................................................................................................... 113 
20.5. Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар ............................................................................................................................................................................................ 113 

21. СОРАБОТКА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ СО РОДИТЕЛИТЕ/СТАРАТЕЛИТЕ ................................................................................................................................................ 115 

21.1. Вклученост на родителите/старателите во животот и работата на училиштето .......................................................................................................................................... 115 
21.2. Вклученост на родителите/старателите во процесот на учење и воннаставните активности ..................................................................................................................... 116 
21.3. Едукација на родителите/старателите ............................................................................................................................................................................................................. 116 

22. КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И ПРОМОЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО ................................................................................................................................................................. 117 

21.1. Комуникација со локалната заедница ............................................................................................................................................................................................................... 117 
22.2. Соработка со институции од областа на културата и образованието ........................................................................................................................................................... 119 
22.3. Соработка со други институции ........................................................................................................................................................................................................................ 121 
22.4. Соработка со медиуми ....................................................................................................................................................................................................................................... 123 

23. СЛЕДЕЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО ........................................................................................................................................................... 124 

24. ЕВАЛУАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ .................................................................................................................................. 124 

25. ЗАКЛУЧОК .................................................................................................................................................................................................................................................................. 125 

26. КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА  ................................................................................................................................................................................. 126 

27. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА ...................................................................................................................................................................................................................................... 126 

  



ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  “ХАСАН ПРИШТИНА“ 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Страна 6/127 

ВОВЕД 
 

Училишниот објект на OОУ "Хасан Приштина" се наоѓа во општина Чаир Скопје, каде се воспитуваат и образуваат ученици од хетероген состав.  

Училиштето постои од 1945 и било лоцирано во месноста еврејско мало. Од 1963 година постои на денешната локација на улица „Коста Абрашевиќ„ 
бр. 7 и е училиште со стара традиција многу пофалници и награди.  

Воспитно-образовната дејност при OОУ "Хасан Приштина" – Чаир е организирана за учениците од I-IX одделение и тоа во паралелки на два наставни 
јазика, албански и македонски јазик . 

Во училиштето наставно-воспитната дејност ја организираат 74 наставника, 1 директор, 1педагог, 1 психолог ,1 библиотекар и 1 дефектолог кој што 
во нашето училиште е опфатен еден ден во неделата . 

Во рамките на стручно-педагошко усовршување реализирани се повеќе програмски подрачја за интерен развој на персоналот, со цел да се подобри 
квалитетот во реализација на наставата. 

Училиштето континуирано учествува на многубројни конкурси, литературни, ликовни и други (општински, државни и олимпијади) по предмети и 
области. 

За својот труд и постигања, учениците добиваат многубројни награди, дипломи, признанија, благодарници, плакети, статуети, пехари и друго. 

Активностите поврзани за проширување на знаењата си имаат своја остварливост преку реализирање на натпреварите од типот, меѓу одделенски, 
општински, регионални и државни. 

 

Што претставува годишната програма за работа на училиштето 

 

Годишната програма за работа на ООУ „Хасан Приштина“ Скопје претставува оперативен план со кој е програмирана целокупната работа во 
училиштето. Овој суштински документ треба ефикасно да не води при реализација на планираните глобални активности, а е предуслов и за ефикасно следење 
на сите чинители на воспитно - образовниот процес. Исто така, ги предвидува сите форми и начини на работа овозможени од материјално-технички, кадровски, 
финансиски и други услови во пошироката заедница каде егзистира училиштето.  

Планирањето на сите активности во текот на учебната година опфатено со Годишната програма за работа е услов за успешно изведување на воспитно 
- образовната работа и севкупниот училиштен живот.  

 

  



ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  “ХАСАН ПРИШТИНА“ 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Страна 7/127 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА УЧИЛИШТЕТО 

1.1. Општи податоци за училиштето 

ООУ “Хасан Приштина” – Чаир, опфаќа ученици од І, ІІ, ІІІ, IV,V,VI, VII , VIII и IX одделение.  

Име на училиштето Основно училиште “ХАСАНПРИШТИНА”  
Aдреса, општина, место  „Коста Абрашевиќ“ бр. 7 СКОПЈЕ 
Tелефон 02 2 621055 
Fах 02 2 621055 
E-маил info@hasanprishtina.edu.mk; shf.hasanprishtina@yahoo.com 
Oсновано од 1963 
Веб страница www.hasanprishtina.edu.mk 
Фејсбук страница shfk.hasanprishtina 
Фејсбук група Sh.F."Hasan Prishtina"-Cair 
Верификација- број на актот  11-2211 
Година на верификација 26.06.1984 
Јазикна кој се изведува наставата Албански јазик, Македонски јазик  
Година на изградба 1962-1980 
Тип на градба Тврда градба 
Површина на објектот 3185м2 
Површина на училшниот двор 2500м2 
Површина на спортски терени и игралишта 2450м2 
Училиштето работи во смена Во две смени 
Начин на загревање на училиштето сопствено парно греење 
Број на одделенија 26 
Број на паралелки 45 
Број на смени 2 
Број на ученици 1024 
Статус на еко-училиште (зелено знаме, сребрено или бронзено ниво) / 
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1.2. Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во основното училиште 

 

Членови на училиштен одбор (име и презиме) 

Бесим Буши -претставник од родителите  -претседател 

Ферди Бафтија - претставник од наставниците  
Есма Фазлија претставник од наставниците 
Алмира Мусиќ - претставник од наставниците  
Селма Ризвановиќ Мандал - претставник од родителите  
Метин Абдиу - претставник од општината 
Канита Пољику – претседател од ученички парламент 
Емина Џоговиќ Рамадан Алиу – член од ученички парламент 

Членови на совет на родители (име и презиме) 

1-1 се избира во септември 
1-2 се избира во септември 
1-3 се избира во септември 
1-4 се избира во септември 
1-5 се избира во септември 
1-6 се избира во септември 
2-1 се избира во септември 
2-2 се избира во септември 
2-3 се избира во септември 
2-4 се избира во септември 
2-5 се избира во септември 
3-1  
3-2 Агим Абази 
3-3 Џелал Мустафа 
3-4 Висар Абдулаи 
3-5 Бесим Шабани 
4-1 Салих Алили 
4-2 Хазире Стафа 
4-3 Ганимете Јашари 
4-4 Вјолца Ника 
4-5 Марин Ѓорѓиески 
5-1 Фарук Мемиши 
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5-2 Фадил Бафтиу 
5-3 4Локман Ибрахими 
5-4 Хазби Топојани 
5-5 Азра Мушина 
6-1 Беким Исени 
6-2 Aфрим Алиу 
6-3 Башким Бафтири 
6-4 Валмира Сопа  
6-5 Мирсада Џоговиќ 
7-1Авни Незири 
7-2 Фериз Круези 
7-3 Џенифер Ључи 
7-4 Реџеп Шаќири 
7-5Мерсима Адеми 
8-1 Ќани Точи 
8-2 Беким Јусуфи 
8-3 Муамер Имери 
8-4Горан Стојанов 
9-1Беким Алили 
9-2Агим Бекири 
9-3Јетиш Муареми 
9-4 Исние Реџепи 
9-5Селма Мандал 
 
Љуљиета Ќерими - директор 
Незир Бектеши - психолог  
Блерина Иса - педагог 
Бесим Буши - претседател на Училишниот одбор 
Ферди Бафтија - претставник од Наставнички совет 
Мевљудин Бајрами - претседател на актив по природно-математичка групапредмети 
Виолета Пајазит- претседател на активна општествено -јазични група предмети 
Илир Сопај- претседател на актив за спорт, техника и уметности  
Елзина Пољику -претседател на актив на одделенска настава 
Алмира Мусиќ - записничар 
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Стручни активи (видови) 

Стручен актив на одделенска настава 
Стручен актив на општествено- јазична група предмети 
Стручен актив на природно– математичка група предмети 
Стручен актив за спорт, техника и уметности 

Наставнички совет(број на наставници) 74 

Членови на училиштниот инклузивен тим 

1. Лулиета Ќерими – директо 
2. Емира Велиу – дефектолог 
3. Незир Бектесхи / Блерина Иса – психолог / педагог 
4. Албионда Исени – наставник 
5. Илир Сопај – наставник 
6. Мирвете Гавази – родител 
7. Фиторе Акику - родител 

Заедница на паралелката (број на ученици) 45 

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

19, Канита Пољику 

Ученички правобранител Алба Буши 

Членови на еко училиште (број на наставници) 13 
 
  



ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  “ХАСАН ПРИШТИНА“ 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Страна 11/127 

2. ПОДАТОЦИ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

2.1. Мапа на училиштето 
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2.2. Просторни услови за работа на училиштето 

 

Вкупен број на училишни згради 1 

Број на подрачни училишта / 

Име на школо ООУ “Хасан Приштина“ 

Бруто површина / 

Нето површина 3185 м2 

Број на катови 3 

Број на училници 30 

Број на помошни простории / 

Училишна библиотека 1 

Начин на загревање на училиштето Сопствено греење (нафта) 

Спортски терен 1 
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2.3. Простор 

Просторија Вкупен 
број 

Површина 
(т2) 

Состојба (се оценува од 1 до 5, 
согласно Нормативот од 2019 

година) 

Забелешка (се наведува потребата од 
дополнителни простории, реконструкции и 

сл.) 

Училници 28 1340   

Кабинети 2 100   

Библиотека 1 12   

Медијатека     

Читална     

Спортска сала 1 238  Реновирање, за подобри услови 

Канцеларии     
Училиштен двор     

Заеднички простор за прослави     

Кујна 1 30   

Трпезарија 1 105   

Друго     

 

2.4. Опрема и наставни средства согласно „Нормативот и стандардите за простор, опрема и наставни средства" 
 

Наставен предмет 
(одделенска настава) 

Постоечка опрема и наставни 
средства 

Потребна опрема и наставни средства 

Албански јазик  Проектор, лаптоп 

Македонски јазик  Проектор, лаптоп 
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Англиски јазик  Проектор, лаптоп CD плеер (4) 

Математика  Вага за еднаквост, Модели за волумен, Магнетни геометриски плочки, Вертикален  
бројач- Сметалка, Комплет линеари со агломер и шестар, Геометриски 2Д форми 

Природни науки  
Струјно коло, Магнети (во облик на полупотковица), компас, скелет на човек, скелет на 
животно, постер: Мускули на човек, Мускули на     животни, Динамометар 

Општество   

Физичко и здравствено 
образование 

 
топки за: фудбал кошарка, одбојка, хулахопи, пластични чунови со топчиња, јажиња: 
долги, кратки 
 

Музичко образование  ЦД плеер,  звучници за компјутер 

За повеќето предмети  проектор на ниво на актив 

 
 
 

Наставен предмет 
(предметна настава) 

Постоечка опрема и 
наставни средства 

Потребна опрема и наставни средства 

Албански јазик  Лаптоп, проектор, брз интернет, смарт табла, принтер 

Македонски јазик  Лаптоп, проектор, брз интернет, смарт табла, принтер 

Англиски јазик  Лаптоп, проектор, брз интернет, смарт табла, принтер, звучници за компјутер, ЦД плеер (3) 

Француски јазик  Лаптоп, проектор, брз интернет, смарт табла, принтер, звучници за компјутер, ЦД плеер (3) 

Математика  Шестар, линијари комплети, Танграм комплети 

Историја  Лаптоп, проектор, карти за Стар Рим, карти за Македонија во Балканските војни, Првата и Втората  
светска војна, илустрирани и општи  енциклопедии за историја, атлас на истражувањата, атлас на 
светските култури и атлас на светските религии 

Географија  Релјефен  глобус, Географски глобус, лаптоп, проектор, Индукционен голбус, Релјефни карти, 
Проектор, Графоскопи, Релјефни модели, Атласи со разни содржини, Збирка со разни фотографски 
податоци и разни географски појави и објекти, Енциклопедии за континенти и држави 



ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  “ХАСАН ПРИШТИНА“ 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Страна 17/127 

Информатика  проектор 

Природни науки  Проектор, лаптоп 

Биологија  Скалпер, ракавици, pH хартија, скелет на човек, скелет на животни, Голема кукла со внатрешни 
органи на човек, проектор, лаптоп 

Физика  Лаптоп, Проектор, Фет апликации и симулации за физика, Метарска лента, Триаголник 
Агломер, Шестар, Клешти (комбинирки), Штрафцигери, жици со различен напречен пресек, 
Пластични или дрвени плочи – подлоги за струен круг, Светилки, извори на струја (батерии), 
прекинувачи, волтметар, лупа, оптички призми, Ласер, Апаратура за демонстрирање на 
лонгитудинални и трансверзални бранови 

Хемија  Магнезиумова лента, Раствор од сребро нитрат, Лакмусова хартија, Универзален индикатор 96% 
алкохол, лаптоп, проектор 

Музичко образование  Проектор, лаптоп, музички инструменти за оркестар 

Физичко и здравствено 
образование 

 5 топки одбојкарски, 10 футбали, 5 кошарка, 5 топки за ракомет, 6 рекети за пинг-понг, Мрежа за 
пинг понг, 20 топки за пинг-понг, 2 јажиња за скокање,  

2.5. Податоци за училишната библиотека 

Ред. број Библиотечен фонд Количество 
1.  Лектири 4319 

2.  Професионална литература на албански јазик  105 

3.  Професионална литература на македонски јазик 59 

 

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

  

Што се преуредува или обновува Површина во т 2 Намена 

Спортска сала 238 Реновирање, за подобри услови 
Училници 150 Реновирање на подот 
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3. ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ И ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

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

Р. 
бр. 

Име Презиме 
година 

на 
раѓање 

Н
ац

ио
на

лн
ос

т 

Звање  
 (по диплома) В

ид
 н

а 
об

ра
зо

ва
ни

е 
 

Работно место 
(наставен предмет/ и кои 

го/ги предава) 

П
ол

 

ментор 
Вкупен 

стаж 
(г/м) 

1 Бектеши Незир 1983 А  дипл.психолог ВСС психолог М   14 3 

2 Блерина Иса 1981 А дипл.педагог ВСС педагог Ж ментор на 
приправник 

11 1 

3 Емира Велиу 1994 А дипл.дефектолог ВСС дефектолог Ж   9   

4 Мирвет Гавази 1981 М 
проф.по одделенска 
нас ВСС библиотекар Ж   13 8 

5 Сенџан Мифтари 1969 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж 
ментор на 
приправник 27 1 

6 Афердита Шабани 1960 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   27 4 
7 Ајтен Хоџа 1963 А наст.одд.настава ВШСП нас.одд.настава Ж   33 6 
8 Мернуш Топојани 1974 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   22 1 
9 Ибадет Исмаили 1985 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   1 10 

10 Елзина Полику 1983 А наст.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   4 1 
11 Ганимет Османи 1978 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   10 10 
12 Мерита Црој 1967 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   23 2 
13 Гордана Вапска 1974 М проф.предучил.наст ВСС нас.одд.настава Ж   25 10 
14 Блерта Исени 1986 А наст.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   5 7 
15 Мимоза Ајдар 1984 А наст.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   7 1 
16 Есма Фазлија 1968 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   15 4 
17 Шчипе Идриз 1982 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   15 1 

18 Флора Демири 1972 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж ментор на 
приправник 

12 6 

19 Зинка Ганиќ 1982 М наст.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   6 4 
20 Нора Беља 1970 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   26 4 
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21 Венера Рака 1965 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   23 11 
22 Нермин Бакиу 1986 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   8 11 
23 Блерита Реџепи 1989 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   8 0 
24 Линдита Љамалари 1985 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   1 6 
25 Алмира Папиќ 1983 Б проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   9 1 
26 Сејхан Бектеши 1966 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   28 7 
27 Албјонда Исени 1977 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   20 0 
28 Вјолца Шеху 1965 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   13 10 
29 Алмира Тутиќ 1982 Б проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   11 2 
30 Арлинда Етеми 1978 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   16 4 
31 Шпреса Реџепи 1964 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   15 7 
32 Букурије Хоти 1976 А проф.предучил.наст ВСС нас.одд.настава Ж   14 1 

33 Мирвете Рама 1964 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж 
ментор на 
приправник 

14 10 

34 Мерита Зекири 1977 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   12 1 
35 Магбуле Садики 1966 А проф.одд.настава ВСС нас.одд.настава Ж   20 8 

36 Соњица Милошевска 1962 М наст.одд.настава ВШСП нас.одд.настава Ж   35 1 

37 Мирзета Беровиќ 1982 Б педагог ВСС 
наст.одд.настава/дневен 
престој Ж   1 10 

38 Шермин Лимани 1985 А настав.по англиски ВСС наст.англиски јазик Ж   12 11 

39 Кенан Дибрани 1976 А настав.по англиски ВСС наст.англиски јазик М   10 10 

40 Вљора Алими 1993 А проф,англиски јазик ВСС наст.англиски јазик Ж   1 3 

41 Сиана Несими 1974 А проф албански јазик ВСС наст.албанс.јазик Ж   20 10 
42 Ајнур Даути 1974 А проф албански јазик ВСС наст.албанс.јазик Ж   13 1 

43 Ленче Милевска 1982 М проф.макед.јазик ВСС наст.македонски.јазик Ж   14 1 

44 Арсим Лесковица 1987 А проф.албански.јазик ВСС наст.албански.јазик М   9 11 

45 Хидаете Арифи 1964 А настав.мак.јазик ВСШП наст.македонски.јазик Ж   31 11 
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46 Флутурије Џила-Шеј 1980 А проф,англиски јазик ВСС наст.англиски јазик Ж   17 0 

47 Линда Шурлани-Фетаи 1984 А проф,англиски јазик ВСС наст.англиски јазик Ж   12 10 

48 Севинч Ајвазовски 1993 Т проф,англиски јазик ВСС наст.англиски јазик Ж   1 6 

49 Идавер Адеми 1957 А наставник .биологија ВСШП наст.биологија М   38 1 

50 Мевљут Бајрами 1979 А проф.хемија ВСС наст.хемија М ментор на 
приправник 

11 10 

51 Арун Незири 1978 А проф.хемија ВСС наст.хемија,прир.науки М   20 1 

52 Гзим Ибраими 1961 А настав.математика ВСШП наст.математика М   34 6 
53 Џељаљ Рамадани 1958 А настав.математика ВСШП наст.математика М   34 9 

54 Афердита Џ.Даут 1965 А настав.историја-
географија 

ВСШП наст.историја Ж   29 11 

55 Ферди Бафтија 1985 А проф.по историја ВСС наст.ис т.-граѓанско М   11 0 

56 Енисер Нуредини 1979 А проф.информатика ВСС наст.информатика Ж   12 10 

57 Виолета Пајазит 1964 М настав.по француски ВСШП наств.француски Ж   29 0 

58 Саранда  Селими 1989 А наст.француски јазик ВШСП наст.француски Ж   9 10 

59 Скендер Љатифи 1961 А наставник по ТО ВСШП наст.ТО М   38 2 

60 Силвија Митевска 1975 М проф. физика-матем ВСС наств.физика-математика Ж   11 1 

61 Блерим Даут 1961 А настав.географија ВСШП наст.географија М   33 9 

62 Саније Љатифи 1963 А настав.хемија-физика ВСШП наст.по физика Ж 
ментор на 
приправник 20 0 

63 Семие Ислами 1959 А настав,физичко образ ВСШП наст.физичко Ж   34 3 

64 Марија Лотиќ 1958 М Проф.физичко обрз ВСС наст.физичко Ж   36 7 

65 Гзим Османи 1984 А Проф.физичко обрз ВСС наст.физичко М 
ментор на 
приправник 

9 9 

66 Илир Сопај 1985 А проф.ликовно ВСС наст.ликовно М   13 2 
67 Ваљон Сума 1986 А проф.музичко ВСС наст.музичко М   6 6 
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68 Нуран Лимани 1977 А проф.по веронаука ВСС 
наст.запознавање на 
религии Ж   10 1 

69 Несрин Муареми 1980 А 
проф.по исламски 
науки 

ВСС наст.Етика Ж   9 8 

70 Биљана Кукунешоска 1983 М проф.одд.настава ВСС наст.бошњачки јазик Ж   9 3 

71 Сезгин Шакир 1988 А проф.македонски ВСС наст.македонски.јазик М   3 6 

72 Ирјета Исаки 1993 А проф.албански ВСС наст.албанс.јазик Ж   1 6 

73 Авидан  Дарлишта 1983 А проф.македонски ВСС наст.македонски.јазик Ж   3 6 

74 Уљане  Абази 1992 А наст.математика ВСС наст.математика Ж   3 2 
75 Беса Лужа 1995 А наст.географија ВСС наст.географија Ж   1 1 
76 Живка  Лакташ 1967 М проф.историја ВСС настав. историја Ж   12 8 
77 Агрон Буши 1996 А Проф.физичко обрз ВСС наст.физичко М       
78 Ема  Дрпљанин 1996 Б Проф.физичко обрз ВСС наст.физичко Ж       

 
Наставен кадар кој доаѓа од други училишта 

ред.бр
. 

име и презиме наставен предмет стручна 
подоготовка 

Матично училиште 

1.  Ели.С.Доневска Ликовно образование наставник ОУ,,Јане сандански,,-Чаир 

2.  Валентина Фидановска Географија професор ОУ,,Рајко Жинзифов,,-Чаир 
3.  Моника Неделковска Етика-запознавање со религии професор ОУ,,Васил Главинов,,-Чаир 
4.  Филип Христовски Музичко образование професор ОУ “Васил Главинов“, ОУ “Никола Вапцаров“  
5.  Благица Михајлова Биологија професор ОУ,,Рајко Жинзифов.-Чаир 
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3.2. Податоци за раководните лица 

Р. 
бр. 

Име Презиме 
година 

на 
раѓање 

Н
ац

ио
на

лн
ос

т 

Звање  
 (по диплома) В

ид
 н

а 
об

ра
зо

ва
ни

е 
 

Работно место 
(наставен предмет/ и кои 

го/ги предава) 

П
ол

 

ментор 
Вкупен 

стаж 
(г/м) 

1 Љуљиета  Ќерими 1970 А  проф.одд.настава ВСС Директор Ж   23 3 

 
 

3.4. Податоци за административни работници 

 

Р. 
бр. 

Име Презиме 
година 

на 
раѓање 

Н
ац

ио
на

лн
ос

т 
 

Звање  
 (по диплома) В

ид
 н

а 
об

ра
зо

ва
ни

е 
 Работно 

место 
(наставен 
предмет/ и 
кои го/ги 
предава) Б

ро
ј н

а 
н.

ч 
во

 
В

аш
ет

о 
уч

ил
иш

те
 

пол   Вкупен стаж 

1 Виолета Илиќ 1968 М Правен факултет ВСС секретар 40 Ж неопр 26 7 

2 Салих Алили 1976 М средно ССС администратор 40 М неопр 14 6 

3 Игбал Сејдија 1966 А Наст.одд.настава ВШСП тех.секретар 40 Ж неопр 12 7 

4 Беким Куртови 1970 А средно-текстилна ССС домаќин 40 М неопр 14 1 

5 Емине 
Палику 
Мустафа 1984 А 

економски 
факултет ВСС сметководител 40 Ж неопр 7 3 

 
  



ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  “ХАСАН ПРИШТИНА“ 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Страна 23/127 

3.5. Податоци за вработените помошно-технички лица 

 
  

Р. 
бр. 

Име Презиме 
година на 

раѓање 
  

Н
ац

ио
на

лн
ос

т 
 Звање  

 (по диплома) В
ид

 н
а 

об
ра

зо
ва

ни
е 

Работно место 
(наставен 

предмет/ и кои 
го/ги предава) 

  
по

л 

Вкупен стаж 

г. м. 

1 Авдираим Љута 1971 А основно НКВ чувар М 12 6 

2 Ганимет Јашар 1975 А основно НКВ хигиеничар Ж 13 5 

3 Руфије Алиу 1970 А основно НКВ Хигиеничар Ж 5 8 

4 Виолета  Арсовска 1962 М основно НКВ хигиеничар Ж 28   

5 Мирвет Амзиу 1984 А основно НКВ хигиеничар Ж 5 1 

6 Муаља Адем 1994 А основно НКВ хигиеничар Ж 1   

7 Томислав Симоновски 1965 М средно-електро ССС хаузмајстор М 32 0 
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3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар 

 Вкупно 

Етничка и полова структура на вработените 

Македонци Албанци Турци Срби Бошњаци други 

M F M F M F M F M F M F 

Број на вработени 91 1 9 19 55   1   5   

Број на наставен кадар 74  8 15 45 1     5   

Број на стручни 
соработници 

4   1 3         

Административни 
работници 

5   2 2   1      

Помошно технички-кадар 7 1 1 1 4         

Директор 1    1         

 

3.8. Вкупни податоци за степенот на образование на вработените 
 

  Степен на образование на вработени 

 вкупно После дипломски 
студии-втор циклус 

Високо 
образование 

Виша стручна 
спрема 

Средно образование Основно образование 

наставен кадар 74 3 59 12   

Број на стручни соработници 4  4    

Административни работници 5  2 1 2  

Техничка служба 7    1 6 

Директор 1  1    

вкупно 91 3 66 13 3 6 
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3.9. Вкупни податоци за старосната структура на вработените 

 

 вкупно 

Години на старост 

20
 –

 3
0 

31
 –

 4
0 

41
 - 

50
 

51
 -6

0 

на
д6

1 

вработени 91 10 34 23 24 4 

наставен кадар 74 8 29 17 20 4 

Број на стручни соработници 4 1 3    

Административни работници 5  1 2 2  

Техничка служба 7 1 1 3 2  

Директор 1   1   
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3.10. Податоци за ученици 

ООУ 
“ХасанПриштина“ 

-Чаир 

Бр. 
Паралелки 

Бр. 
Ученици Албанци македонци турци срби босанци роми други 

Одд.     м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

I 6 138 76 58   1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

II 5 133 64 63 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

III 5 121 65 48 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 1 

I-III 16 392 205 169 1 2 0 0 0 0 7 6 1 0 0 1 

IV 5 119 57 60 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

V 5 110 58 47 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 

IV - V 10 229 115 107 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 

VI 5 109 48 52 0 0 1 0 0 0 3 2 1 2 0 0 

VII 5 105 47 51 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 

VIII  4 88 46 39 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

IX 5 101 50 42 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 

VI - IX 19 403 191 184 0 0 1 0 0 0 15 9 1 2 0 0 

I - IX 45 1024 511 460 2 2 1 0 0 0 25 16 3 3 0 1 
 

Комисија за запишување на ученици во прво одделение 

1. Незир Бектеши – психолог 
2. Блерина Иса – педагог 
3. Букурије Хоти-Метуш – наставник 
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4. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 
 

Материјално- финансиското работење на училиштето, како што е во пракса и оваа учебна година ќе е во согласно сите законските норми за кои 
надлежни се директорот и Училишниот одбор кој редовно е запознаен со финансиското работење на училиштето. Контролата на законското работење ќе ја 
врши општината, МОН, државниот завод за ревизија и УЈП преку доставување на годишен финансиски план и финансиски извештаи од страна на училиштето. 

Финансискиот план и извештаите од финансиското работење ќе го изработува сметководителот и ќе ги доставува до директорот, а потоа ќе се 
усвојуваат од страна на училишниот одбор. Раководството во текот на годината ќе ги користи сите механизми за стекнување на дополнителни финансиски 
средства со кои ќе се овозможува подобрување на условите за настава во училиштето, како и тековно одржување на училишната зграда и обезбедување да 
се подобрат условите за престој во истата.  

Во училиштето за секоја јавна набавка се формираат комисии во кои во кои задолжително има барем еден член од УО кој што еднаш месечно добива 
извештај за финансиските активности и финансиската состојба на училиштето и редовно го следи наменското трошење на буџетот со цел да добие 
подобрување на квалитетот за потрошените финансиски средства  

Сметководителот изработува финансов годишен план за сметките со кои работи училиштето. Покрај ова, сметководителот ќе изработува месечен 
план тромесечен план и извештај за потрошените средства во текот на секој месец, директорот на училиштето ги разгледува и потпишува и истите се праќаат 
во општината. Сметководителот заедно со директорот и одговорното лице за јавни набавки на училиштето изработуваат план за јавни набавки каде како и 
вообичаено ќе се води сметка за домаќинското работење со финансиите при тоа имајќи ги во предвид, потребите на вработените, подобрувањето на 
инфраструктурата, како и материјалните и хигиенските услови во училиштето. Овој план, како и секој негова промена во согласност со Правилникот за јавни 
набавка, ќе се разгледуваат и усвојуваат на училиштен одбор. Училишниот одбор е запознаен со сите финансиски активности во училиштето. Советот на 
родители преку своите претставници - членови на училиштен одбор ќе се информираат за планот и реализацијата на јавните набавки што се спроведуваат 
во училиштето и учествуваат со свои претставници во јавните набавки што се поврзани со учениците.  

Врз основа на горенаведеното во учебната 2020/21 год. планирано е да се набавуваат средства за хигиена, како и вонредна ДДД на просторот врз 
основа на потребите и препораките СЗО и Владата за спречување на COVID -18, да се врши набавка на средства за поправки и тековно одржување, средства 
за редовна, набавка на нагледни средства и помагала, набавка на ИТ опрема наменета за наставниот кадар, набавка на канцелариски материјали и тонери, 
набавка на услуги за систематски преглед на вработените, семинари и обуки на вработените, набавка на услуги за поправка и одржување на ИТ опремата 
набавка на екстра лесно гориво за греење и осигурување и на електрична енергија (како групни набавки на ниво на општина Чаир 

Сите  овие набавки ќе се спроведуваат исклучиво почитувајќи го Законот за јавни набавки. 
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5. МИСИЈА И ВИЗИЈА 
 

Мисија:Нашето училиште е средина која го подржува 
индивидуалниот развој на учениците, ги почитува родовите, 
религиските, етничките и други разлики, го подржува 
професионалниот развој на наставниците за реализација на 
современата информатичка технологија (ИКТ) и ЕКО стандардите 
кои ќе доведат до квалитетна настава. Превзема активности за 
подржување на партнерски односи меѓу учениците, наставниците и 
родителите. 

Визија: Нашето училиште ќе настојува, работата во 
училиштето да се темели на детските права и мултикултурализмот, 
инклузивноста во кое секое дете ќе напредува според своите 
индивидуални способности и развиена свест за правата, обврските 
и меѓусебното почитување. Ќе обезбедува изведување на 
квалитетна настава поткрепена со ИКТ и ЕКО стандардите преку 
која учениците ќе стекнат знаења, способности и вештини 
неопходни за секојдневно функционирање. 

 

ЦЕЛ: Стекнување трајни и применливи знаења и оспособување на учениците за целоживотно учење и индивидуален развој. 

 

СТРАТЕГИЈА: Осмислен избор и примена на наставни начела, методи и постапки кои кај секој ученик ќе делуваат поттикнувачки на сите подрачја на 
неговиот индивидуален развој и неговата интеграција во општеството. 
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6. “LESSONS LEAMED”   Веќе научено/стекнати искуства 
 

Од вреднувањето на резултатите во учебната 2019/2020 година, врз основа на предлозите, мислењата и заклучоците што се давани и усвојувани од 
страна на стручните органи и  органите на управување и раководење; самоевалуацијата на работата на училиштето, извештаите за реализацијата на 
акционите точки од Програмата за развој, сознанијата и насоките од семинарите и советувањата од страна на Бирото за развој на образованието, извештајот 
и препораките  ДПИ,  насоките од МОН го издвојуваме следново: 

 во училиштето има добри услови за квалитетна организација и реализација на воспитно-образовната работа и континуирано се работи на 
подобрување на истите  

 постои професионална подготвеност на кадарот за унапредување на воспитно-образовниот процес, за сопствен професионален развој и усовршување   

 потребно е да се подобруваат професионалните компетенции на наставниците за градење на активна и мотивирачка работна атмосфера и  примена 
на диференциран и индивидуализиран пристап во наставата  

 потребно е  унапредување  и  активно промовирање на тимска работа и соработка на сите субјекти во воспитно-образовната работа 

 

Согледувања за процесот на реализација  на наставата преку далечинско учење  со примена на средства за електронска комуникација 

Согледувањата за процесот на реализација  на наставата преку далечинско учење  со примена на средства за електронска комуникација, произлегуваат од 
направените анализи во рамки на работата/состаноците на стручните органи во училиштето: Стручните активи, Советите на одделенски и на предметни 
наставници и  Наставнички совет: 

 Наставата се реализираше во согласност со донесените Уредба и Упатство од страна на МОН 

 Направено сопствена веб платформа за учење од далечина 

 Во наставата се користеа различни средства за електронска комуникација кои им се достапни, доволно познати и можат да ги користат и 
наставниците и учениците. Се правеше прилагодување на начин кој ќе овозможи постигнување на резултати. На почетокот безмалку 100% 
,логично, е-пошта, вибер; подоцна безмалку 100% и други алатки - Офис 365 , Класрум, Едмодо, Зум и др. Голем дел од наставниците 
применија и реализација на онлајн интерактивни часови, во обем секако согласно сопствената проценка на условите за успешна реализација 

 

во наставата како взаемен процес меѓу учениците и наставниците детектирани се  потешкотиите и слабости во однос на неколку аспекти:   

 Отсуство на соодветните технички можности и услови  

 Недоволно развиени информатички вештини за планирање и  за реализација на ваков вид на наставни активности, посебно за реализација на 
онлјан интерактивни часови .  
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 Директно поврзано со претходното е и отсуството на систем или унифицирана форма на планирање и реализација на наставата, во однос на 
платформа за работа, распоред на часови, обем на дадени задолженија и временска динамика за нивна реализација 

 

За подобрување на состојбата, како приоритети се дефинираа: 

 да се организира интерна обука (соработка, поддршка) за подобрување на информатичките вештини на наставниците и учениците, со можност 
за користење на една платформа (едноставно и ефикасно)  

 посебно да се стави акцент на увежбување на реализација на онлајн  интерактивни  часови 

 да се направи план-распоред за реализација на овај тип на часови и за обемот и  динамиката на давањето на задолженија за учениците 

 

Јаки страни во училиштето, кои и понатаму треба да ги развиваме, се:  

1. Редовна едукација на наставниците за следење на современите текови и сознанија за реализирање на современа настава; 

2. Примена на современи форми и методи во работата со учениците; 

3. Континуирана соработка со локалната средина. 

4. Учество на учениците на регионални и државни натпревари и постигнување на солидни резултати; 

5. Вклучување во проекти; 

6. Посветување на подеднакво внимание на учениците со различни способности и потреби; 

7. Навремено известување на родителите и учениците за успехот. 
Училиштето претставува мултинационална средина, место за соработка и градење на соживот. 

8. Континуирано следење на напредокот на учениците; 

9. Учениците имаат кому да му се обратат за помош или совет во училиштето 

10. Училиштето има изготвен кодекс на однесување и куќен ред 

11. Мултиетничката средина и градењето соживот придонесуваат за добри меѓучовечки односи и меѓусебна соработка без разлика на полот или 
етничката припадност. 

12. Стручните активи, стручните предавања и проектите, овозможуваат да се подобрат стручните способности на наставниците . 

13. Наставниот кадар максимално се ангажира во воспитно-образовната работа и ги користи постоечките наставни средства и постигнува резултати. 
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14. Подобрени просторни услови за работа на учениците и наставниците 

15. Добра соработка со локалната самоуправа и органите на пошироката заедница. 

Слаби страни на училиштето, кои треба да ги надминеме, се:  

1. Слаба опременост на учениците со помошен материјал; 

2. Недоволна вклученост на родителите и учениците во процесот на планирање на содржините и активностите во редовната настава; 

3. Недостаток на нагледни средства и материјали; 

4. Недостаток на потрошен материјал за потребите на учениците и наставниците. 

5. Недостаток од прирачници и литература за работа со деца со посебни образовни потреби 

6. Дел од родителите не покажуваат заинтересираност за успехот и поведението за нивните ученици. 

Закани од опкружувањето, на кои треба да внимаваме, се: 

 Мал број на ученициво македонските паралелки 

 Нискиот социјален статус на дел од родителите   
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7. ПОДРАЧЈА НА ПРОМЕНИ. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ 

  
 

Самоевалуација 
на училиштето

-приоритетни 
подрачја-

Наставни 
планови и 
програми

Постигања 
на 

учениците

Ресурси

Настава 

и

учење
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Развојни цели за учебната 2020/2021година 
 

Подрачја на промени: 

 Подобрување на условите за работа во училиштето. 
 Доопремување на училиштето за реализација на квалитетна настава 
 Стручно доусовршување на наставниците. 

 

Од подрачје на промени (стратешка цел) кон развојни цели 

 

Стратешка цел Развојни цели 

1. Подобрување на условите за работа во училиштето 
1.1. Реновирање на фискултурната сала 

1.2. Проширување на училишниот простор 

2. Стручно доусовршување на наставниците  

2.1. Обука на наставниците за работа со деца со психофизички проблеми, деца со 
посебни образовни потреби и надарени ученици 

2.2. Обезбедување на педагошко-психолошката служба со дополнителни тестови 
за работа со ученици, ученици со посебни потреби и надарени деца 

2. Доопремување на училиштето за реализација на квалитетна 
настава 

 

3.1 Доопремување на фондот на училишната библиотека  

3.2. Доопремување на училници и кабинети со потрошни материјали, нагледни 
средства и модернизација со нови технички и технолошки помагала 
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Стратешка цел 1: Подобрување на условите за работа во училиштето 

 

Развојна 
цел Конкретни цели 

Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 
Година 

4 

1.
1 

Ре
но

ви
ра

њ
е 

на
 ф

ис
ку

лт
ур

на
та

 с
ал

а 

1.1.1 

Идентификување на 
Постоечката состојба со 
фискултурната сала 

- Формирање на тим; 

- Согледување на Постоечката 
состојба; 

- Изготвување на извештај од 
согледаната состојба 

   

1.1.2 

Искористување на 
постоечките материјали 
и опрема 

-Формирање на тим 

- Издвојување на материјали и опрема 
кои може да се искористат од 
фискултурната сала 

   

1.1.3 

Набавка на нови 
материјали и опрема за 
реновирање на 
фискултурната сала 

 

- Формирање на тим 

- Прибирање на понуди 

- Избор на најповолна понуда 

- Изготвување на список на 
неопходни набавки 

- Изготвување на листа за трошоци 

- Набавка на материјали и опрема 

  

1.1.4 

Одржување на 
реновираните на 
фискултурната сала 

  

Одржување на 
реновираната 
фискултурната 
сала 
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Имплементација на готовиот план 

Конкретни цели активности 
ресурси временска 

рамка индикатори извори на докази 
човечки физички трошоци 

1.1.1 
Идентификување 
на постоечката 
состојба со 
фискултурната 
сала 

- Формирање на тим; 

- Согледување на постоечката состојба 
со фискултурната сала; 

- Изготвување на извештај од 
согледаната состојба 

Љуљиета Ќерими - 
директор 

хаусмајстор 

Виолета Атанасова. - 
секретар 

Стручно лице 

Хартија 

Компјутер 

Фотокопир 

Тонер 

околу 

1000 ден. 

1 и 2 недела 
октомври 

Ре
но

ви
ра

њ
е 

на
 ф

ис
ку

лт
ур

на
та

 с
ал

а 

Записник од 
извршен увид во 

состојбата со 
фискултурната 

сала 

1.1.2  

Искористување на 
постоечките 
материјали и 
опрема 

-Формирање на тим 

- Издвојување на материјали и опрема 
кои може да се искористат 

Љуљиета Ќерими – 
директор 

хаусмајстор 

Виолета Атанасова. - 
секретар 

Стручно лице 

Хартија 

Компјутер 

Фотокопир 

околу 

1000 ден. 

месец 
ноември 

Извештај од 
согледаната 

состојба 

1.1.3  

Набавка на нови 
материјали и 
опрема  

- Формирање на тим 

- Прибирање на понуди 

- Избор на најповолна понуда 

- Изготвување на список на неопходни 
набавки 

- Изготвување на листа за трошоци 

- Набавка на материјали и опрема  

Љуљиета Ќерими – 
директор 

хаусмајстор 

Виолета Атанасова. - 
секретар 

Стручно лице 
Избраниот понудувач 

Хартија 

Сок 

Кафе 

Во 
зависност 
од 
понудите 

 

Месец 
декември  

Понуди на 
избраното 

претпријатие 
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Стратешка цел 2: Стручно доусовршување на наставниците 

Развојна 
цел 

Конкретни цели Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

3.
1 

О
бу

ка
 н

а 
гр

уп
а 

на
ст

ав
ни

ци
 з

а 
ра

бо
та

 с
о 

де
ца

 с
о 

пс
их

оф
из

ич
ки

 п
ро

бл
ем

и,
 р

аб
от

а 
со

 
де

ца
 с

о 
по

се
бн

и 
об

ра
зо

вн
и 

по
тр

еб
и,

 

2.1.1  

Идентификување на предзнаењата на 
наставниците за работа со деца со 
психофизички проблеми, работа со деца 
со посебни образовни потреби, 
препознавање и работа со деца со 
постконфликтни трауми 

Формирање на тим; 

- Изготвување на 
дијагностички тестови; 

- Спроведување на 
тестирањето; 

- Анализа на добиените 
резултати 

   

2.1.2  

Формирање на групи според 
предзнаењата на наставниците 

 - Формирање на тим; 

- Формирање на групи 
според резултатите од 
извршената анализа 

  

2.1.3  

Изведување на обука за работа со деца 
со психофизички проблеми, работа со 
деца со посебни образовни потреби, 
препознавање и работа со деца со 
постконфликтни трауми 

  

 

 

Формирање на тим; 

- Изготвување на програма 
за работа на групите; 

- Договор за местото и 
времето за изведување на 
наставата; 

-Изведување на обуката 

 

2.1.4  

Следење на примената на стекнатите 
знаења од обуката во рамките на 
наставата и вон-наставните активности 

   Следење на примената 
на стекнатите знаења од 
обуката во рамките на 
наставата и вон-
наставните активности 
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Имплементација на готовиот план 

Конкретни цели активности 
ресурси временска 

рамка индикатори 
извори на 
докази човечки физички трошоци 

2.1.1  

Идентификување на 
предзнаењата на 
наставниците за 
работа со деца со 
психофизички 
проблеми, работа со 
деца со посебни 
образовни потреби.  

- Формирање на тим; 

- Изготвување на 
дијагностички тестови; 

- Спроведување на 
тестирањето; 

- Анализа на добиените 
резултати. 

дефектолог 

Стручна Служба 

одделенски 
наставници 

предметни 
наставник 

родители 

Хартија 

Компјутер 

Стандардизирани 
тестови 

 

околу 1000 
ден. 

1 недела 
октомври 

О
бу

ка
 н

а 
гр

уп
а 

на
ст

ав
ни

ци
 з

а 
ра

бо
та

 с
о 

де
ца

 с
о 

пс
их

оф
из

ич
ки

 
пр

об
ле

ми
, р

аб
от

а 
со

 д
ец

а 
со

 п
ос

еб
ни

 о
бр

аз
ов

ни
 п

от
ре

би
, 

пр
еп

оз
на

ва
њ

е 
и 

ра
бо

та
 с

о 
де

ца
 с

о 
по

ст
ко

нф
ли

кт
ни

 т
ра

ум
и.

 

 

2.1.2  

Формирање на групи 
според предзнаењата 
на наставниците 

- Формирање на тим; 

- Формирање на групи 
според резултатите од 
извршената анализа. 

наставници 

 

Хартија 

Компјутер 

Канцеларија 

околу 
1000ден. 

1 недела 
октомври 

Добиените 
резултати од 
тестирањето 

2.1.3  

Изведување на обука 
заработа со деца со 
психофизички 
проблеми, работа со 
деца со посебни 
образовни потреби.  

- Формирање на тим; 

- Изготвување на програма 
за работа на групите; 

- Договор за местото и 
времето за изведување на 
наставата; 

-Изведување на обуката. 

наставници 

 

Хартија 

Компјутер 

Прирачни-ци за 
изведување на 
наставата 

Во зависност 
од цената на 
понудите  

октомври 
Програми за 
работа на 
групите 
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Развојна цел Конкретни цели 
Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

3.
2 

О
бу

ка
 н

а 
на

ст
ав

ни
от

 к
ад

ар
 з

а 
ра

бо
та

 с
о 

уч
ен

иц
и 

со
по

се
бн

и 
по

тр
еб

и 

2.2.1  

Идентификување на предзнаењата на 
наставниците за работа со ученици со 
посебни потреби 

  ноември  

2.2.2  

Конкретизирање на темите и содржините 
за обука 

  ноември  

2.2.3  

Изведување на обука за работа со 
ученици со посебни потреби 

 

 

 

 

ноември  

2.2.4  

Следење на примената на стекнатите 
знаења од обуката во рамките на 
наставата и вон-наставните активности 

   
Следење на примената на стекнатите 
знаења од обуката во рамките на 
наставата и вон-наставните активности 
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Конкретни цели активности 
ресурси временска 

рамка 
индикатори 

извори на 
докази човечки физички трошоци 

2.2.1  

Идентификување на 
предзнаењата на 
наставниците за 
работа со ученици 
со посебни потреби 

- Формирање на тим; 

- Изготвување на анкетни 
листови; 

- Спроведување на 
анкетирањето; 

- Анализа на добиените 
резултати. 

Незир Бектеши.- 
психолог Блерина Иса 
-педагог 

Емира Велиу – 
дефектолог 

Класни раководители 

 

Хартија 

Компјутер 

Училница 

Дополнителна 
литература 

околу 1000ден. 
1 недела 
ноември 

О
бу

че
ни

 н
ас

та
вн

иц
и 

за
 р

аб
от

а 
со

 у
че

ни
ци

 с
о 

по
се

бн
и 

по
тр

еб
и 

Анкетни 
листови 

2.2.2  

Конкретизирање на 
темите и содржините 
за обука 

- Формирање на тим; 

- Остварување на контакти и 
консултации со ЗМЗ околу 
обуката; 

- Издвојување на содржините 
врз чија основа ќе се изработи 
програмата. 

Незир Бектеши.- 
психолог 

Блерина Иса -педагог 

Емира Велиу – 
дефектолог 

Психијатар од ЗМЗ 

Класни раководители 

Хартија 

Компјутер 

Канцеларија 

Дополнителна 
литература 

околу 1000ден. 
2 недела 
ноември 

Добиените 
резултати од 
анкетирањето 

2.2.3  

Изведување на 
обука за работа со 
ученици со посебни 
потреби 

- Формирање на тим; 

- Изготвување на програма за 
работа; 

- Договор за местото и времето 
за изведување на обуката; 

- Изведување на обуката. 

Незир Бектеши.- 
психолог 

Блерина Иса -педагог 

Емира Велиу – 
дефектолог 

Психијатар од ЗМЗ 

Класни раководители 

Хартија 

Компјутер 

Наставн. канц. 

Стручни матер. и 
теми за обука 

Во зависност од 
цената на понудата  

 

Од 3 
недела на 
ноември 

Програма за 
работа  
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Развојна цел Конкретни цели 

Активности (дејствија)  

Година 1 Година 
2 

Година 3 Година 4 

3.
3 

О
бе

зб
ед

ув
ањ

е 
на

 
пе

да
го

ш
ко

-п
си

хо
ло

ш
ка

та
 

сл
уж

ба
 с

о 
до

по
лн

ит
ел

ни
 

те
ст

ов
и 

за
 р

аб
от

а 
со

 
уч

ен
иц

и.
 

2.3.1  

Идентификување на потребите од дополнителни 
тестови за педагошко-психолошката служба 

   
- Анализа на моменталната состојба со тестови 

- Изготвување листа на потребни тестови; 

2.3.2  

Снабдување на педагошко-психлошката служба со 
потребните тестови 

   

- Анализа на достапните тестови во Македонија 

- Собирање понуди; 

- Избор на најповолен понудувач. 

 

Конкретни цели активности 
ресурси 

временска рамка индикатори извори на докази 
човечки физички трошоци 

2.3.1  

Идентификување 
на потребите од 
дополнителни 
тестови за 
педагошко-
психолошката 
служба 

- Анализа на 
моменталната 
состојба со тестови; 

-Изготвување листа 
на потребни тестови; 

Незир 
Бектеши.- 
псиколог 

Блерина Иса -
педагог 

Емира Велиу – 
дефектолог 

Хартија 

Компјутер 
околу 1000ден. 1 недела декември 

О
бе

зб
ед

ув
ањ

е 
на

 п
ед

аг
ош

ко
-п

си
хо

ло
ш

ка
та

 с
лу

жб
а 

со
 д

оп
ол

ни
те

лн
и 

те
ст

ов
и 

за
 р

аб
от

а 
со

 у
че

ни
ци

. 

- Листа на посточки тестови 
кои се користат 

- Листа на потребни тестови 

2.3.2  

Снабдување на 
педагошко-
психлошката 
служба со 
потребните 
тестови 

- Анализа на 
достапните тестови 
во Македонија 

- Собирање понуди; 

- Избор на најповолен 
понудувач. 

Незир 
Бектеши.- 
псиколог 

Блерина Иса -
педагог 

Емира Велиу – 
дефектолог 

Хартија 

Компјутер 

Интернет 

Во зависност од 
цената на 
понудата 

2 недела декември - Добиените тестови 
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Стратешка цел 3: Доопремување на училиштето за реализација на квалитетна настава 

Развојна 
цел Конкретни цели 

Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

 2
.1

 Д
оо

пр
ем

ув
ањ

е 
на

 ф
он

до
т 

на
 у

чи
ли

ш
на

та
 б

иб
ли

от
ек

а 

3.1.1  

Идентификување на сегашната 
состојба со стручна и 
дополнителна литература 

- Формирање на 
тим; 

- Преглед на 
постоечката 
библиотечна 
евиденција; 

- Изготвување на 
извештај за 
извршениот увид 

   

3.1.2  

Издвојување на литературата која 
може да се користи 

 - Класифицирање на литературата според видот и 
потребите; 

- Изготвување на список за потребите од нова 
литература од секој наставник; 

  

3.1.3  

Набавка на нова потребна стручна 
и дополнителна литература 

  Формирање на тимот; 

- Издвојување на приоритетна стручна и 
дополнителна литература што треба да се 
набави; 

- Прибирање на понуди од издавачки куќи и 
разгледување на истите; 

- Бирање на најповолни понудувачи; 

- Набавка на нова стручна и дополнителна 
литература 

- Набавка на нова 
стручна и 
дополнителна 
литература 

 

3.1.4  

Обновување на фондот на книги 
во училишната библиотека со 
нови изданија 

  Обновување на фондот на 
книги во училишната 
библиотека со нови 
изданија 
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Имплементација на готовиот план 

  

Конкретни цели активности 
ресурси временска 

рамка 
индикат

ори 
извори на 

докази човечки физички трошоци 
3.1.1. Идентификување на 
сегашната состојба со 
стручна и дополнителна 
литература 
 

- Формирање на тим; 
- Преглед на постоечката 
библиотечна евиденција; 
- Изготвување на извештај за 
извршениот увид; 

Љуљиета 
Ќерими- 
директор 
Мирвет Гавази - 
библиот.-  
наставници 

Училишната 
библиотека 
Библиотечна 
евиденција 
Хартија 
Комјутер 

околу 
1000ден. 

декември 

Зб
ог

ат
ен

 б
иб

ли
от

еч
ен

 ф
он

д 
 

Би
бл

ио
те

чн
а 

ев
ид

ен
ци

ја
 

3.1.2  
Издвојување на 
литературата која може да 
се користи 

- Формирање на тим; 
- Класифицирање на литературата 
според видот и потребите; 
- Изготвување на списокза потребите 
од нова литература од секој 
наставник; 

Љуљиета 
Ќерими- 
директор 
Мирвет Гавази 
библиот. 
наставници 

Училишната 
библиотека 
Потребите на 
наставниците 
Хартија 
Комјутер 

околу 
1000,00 ден. 

јануари Извештај од 
извршениот увид 

3.1.3  
Набавка на нова потребна 
стручна и дополнителна 
литература 

- Формирање на тимот; 
- Издвојување на приоритетна 
стручна и дополнителна литература 
што треба да се набави; 
- Прибирање на понуди од издавачки 
куќи и разгледување на истите; 
- Бирање на најповолни понудувачи; 
- Набавка на нова стручна и 
дополнителна литература 

Љуљиета 
Ќерими- 
директор 
Мирвет Гавази - 
библиот.. 
наставници 

Училишната 
библиотека 
Списоци за 
потребни 
набавки 
Хартија 
Комјутер 

Во зависност 
од понудите  

4 недела 
март 

Понудата на 
избраната 
издавачка куќа 
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Развојна 
цел 

Конкретни цели Активности (дејствија) 

Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 

 3
.2

 Д
оо

пр
ем

ув
ањ

е 
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и 
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ш
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3.2.1  
Идентификување на сегашната состојба 
со потрошни материјали, нагледни 
средства и помагала 

Формирање на 
тим; 
- Преглед на 
постоечката 
состојба во 
однос на 
опременоста 
на училиштето 
со нагледни 
средства и 
помагала; 
- Изготвување 
на извештај за 
извршениот 
увид; 

   

3.2.2  
Искористување на постоечките  потрошн 
иматеријали, нагледни средства и 
помагала 

 - Формирање на тим; 
- Проверка на функционалноста на постоечките 
нагледни средства и помагала; 
- Изготвување на извештај; 
- Доставување на список од Стручните активи за 
потребите на наставници 

  

3.2.3  
Набавка на нови современи нагледни 
средства и модернизација на технички и 
технолошки помагала 

  - Формирање на тимот; 
- Прибирање на понудии разгледување на истите; 
- Бирање на најповолни понудувачи. 
- Набавка на нови нагледни средства и помагала 
модернизација на технички и технолошки 
помагала 

  

3.2.4  
Одржување на новите нагледни 
средства и помагала и модернизација на 
технички и технолошки помагала 

  Одржување на 
новите нагледни 
средства и 
помагала 
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Имплементација на готовиот план 

Конкретни цели активности ресурси временска 
рамка 

индикато
ри 

извори на 
докази човечки физички трошоци 

3.2.1  

Идентификување на 
сегашната состојба со 
потрошни материјали, 

нагледни средства и 
помагала 

- Формирање на тим; 

- Преглед на постоечката состојба 
во однос на опременоста на 
училиштето со нагледни средства 
и помагала; 

- Изготвување на извештај за 
извршениот увид; 

Љуљиета 
Ќерими- 
директор 

Претседатели 
на стручните 
активи: 

 

Кабинети и 
училници  

Хартија 

Компјутер 

околу 

1000,00 
ден. 

3 и 4 недела 
Февруари 

До
оп

ре
му

ва
њ

е 
на

 к
аб

ин
ет

ит
е 

со
 п

от
ро

ш
ни

 м
ат

ер
иј
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и,

 н
аг
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дн

и 
ср

ед
ст

ва
 и

 
м

од
рн

из
ац

иј
а 

со
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ов
и 
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хн

ич
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ех
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ш

ки
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ом
аг

ал
а 

 

Записник од 
извршен увид 
во опременоста 
на училиштето 
со нагледни 
средства и 
помагала 

3.2.2  

Искористување на 
постоечките потрошни 
материјали, 

нагледни средства и 
помагала 

- Формирање на тим; 

- Проверка на функционалноста на 
постоечките нагледни средства и 
помагала; 

- Изготвување на извештај; 

- Доставување на список од 
Стручните активи за потребите на 
наставниц.  

Љуљиета 
Ќерими- 
директор 

Претседатели 
на стручните 
активи: 

 

Постоечките 
нагледни 
средства и 
помагала 

/ 3 и 4 март Извештај од 
извршениот 
увид 

3.2.3  

Набавка на нови современи 
нагледни средства и 
модернизација на технички и 
технолошки помагала 

- Формирање на тимот; 

- Прибирање на понудии 
разгледување на истите; 

- Бирање на најповолни 
понудувачи. 

- Набавка на нови нагледни 
средства и помагала. 

- модернизација на технички и 
технолошки помагала 

Љуљиета 
Ќерими- 
директор 

Претседатели 
на стручните 
активи: 

 

Список од 
Стручните 
активи за 
потребите на 
наставниците 
Хартија 

Компјутер 

Во 
зависност 
од 
понудите 

 

3 и 4 недела 
април 

Понудата на 
избраниот 
понудувач 
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7.1. Евалуација на акциските планови 

При евалуацијата на акциските планови ќе се користи следнава стратегија и техники за собирање информации: 

дефиниција ниво термин извор на информации метод на собирање на информации 

преглед на 
акцискиот план  

влезни 
информации 

јануари  

мај - 2021 
годишна програма на училиштето преглед на информации 

преглед на 
спроведени 
активности 

процес 

јануари  

мај – 
2021 

координатори на проект, одговорно лице за 
активност, записници и извештаи за 
спроведени активности, друга наведена 
документација како индикатор во акциски 
план 

интервјуа со одговорни лица,  

преглед на информации 

Процент на 
спроведени 
активности, 
постигнати 
краткорочни 
цели 

резултати 

јануари  

мај - 2021 координатори на проект, одговорно лице за 
активност, записници и извештаи за 
спроведени активности, анкетни резултати 
со ученици, родители и наставници 

интервјуа со одговорни лица, интервјуа со родители, 
ученицинаставници, анкети, 

преглед на информации, споредба со индикатори за 
успешност наведени во планот 

 

Евалуацијата на акциските планови ќе понуди информации и оценки за:  

 Квалитетот на влезните информации, односно самите акциски планови,  
 процесот, односно за постапките за спроведување на предвидените активности; 
 резултатите, односно за постигнувањето на краткорочните цели и ефекти кои се предвидени со реализацијата на акцискиот план. 

Постигнувањето на долгорочните цели и исходи не може да се утврди со оваа евалуација заради временскиот период за кој се спроведува 
(полугодишно и годишно) и истражувачките техники кои се користени. Тие ќе бидат видливи со спроведување на Самоевалуација на училиштето, како и со 
Интегралната евалуација од страна на ДПИ. 

Евалуацијата на акциските планови ќе ја спроведува тимот за самоевалуација на училиштето. 

Евалуацијата за учебната 2020/2021 год., е насочена кон следење и вреднување на реализацијата на развојниот план, приоритетите и проектите кои 
се реализираат во училиштето, а соодветно следниот план за евалуација:  
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Подрачје на 
евалуација 

Критериуми на успех Инструменти Индикатор на успех Време 
Одговорно 
лице 

Реализација на 
задолжителна и 
изборна настава 

-реализирани часови 
според НПП и ГТП 

-е-дневник 

-протокол за увиди на часови 

-извештаи на квалиф. периоди 

-анкета за У-Н-Р 

-подобрен успех 

-квалитет на ГТП 

-реализирани часови 

XI,I,IV,V
I 

Стручна 
служба Реализација на 

додатна, 
дополнителна 
настава и 
воннаставни 
програми 

-реализирани часови 
според НПП и ГТП 

-е-дневник 

-увиди на часови 

-извештаи на квалиф. периоди 

-анкета за У-Н-Р 

-подобрен успех 

-квалитет на ГТП 

-реализирани часови 

XI,I,IV,V
I 

Учества на 
натпревари 

-зголемен број на учества 
на натпревари 

-подготовки за додатна настава 

-е-дневник 

-протокол за увиди на часови 

-извештаи на квалиф. периоди 

- извештаи од организатори на натпревари 

-анкета за У-Н-Р 

-повисок успех на 
натпревари 

-реализирани часови 
за додатна настава 

XII, V, 
VI 

Наставници 

Стручна 
служба 

Подобрување на 
постигањата на 
учениците 

-зголемен успех на ООУ  

- -намален број на ученици 
упатени на дополнителна 
настава 

-намален број на 
советувања на родители за 
намален успех 

-извештаи на квалиф.п ериоди 

-анализи на успех 

-инструменти за формативно и сумативно 
оценување 

--анкета за У-Н-Р 

-записници од советување на родители за 
намален успех 

-успех на 
квалиф.периоди 

-анализи на успех 

-СеУ 

-број на советувања 
на родители за 
намален успех 

XI,I,IV,V
I 

Наставници 

Стручна 
служба 
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Подрачје на евалуација Критериуми на успех Инструменти Индикатор на успех Време Одговорно лице 

Унапредување на 
екстерните постигања 
на учениците 

-намалена разлика помеѓу 
интерните и екстерните 
оценки 

- годишен извештај 

--извештаи од екстерна проверка 
-разлики под 0,77 V, VI 

Наставници 

Стручна служба 

Примена на активна 
настава 

-подобрена комуникација 
У-Н 

-подобрена редовност на 
У 

-повисоки просечни 
постигања по НП 

- протокол за увид ГТП, дневни подготовки 

-протокол за увиди на часови 

-извештаи на квалиф.периоди 

- протокол за увид проф. портфолио 

-анкета за У-Н-Р 

-успех на 
квалиф.периоди 

-анализи на успех 

-СеУ 

-бр. советувања на 
родители 

-трудови во проф. 
портфолио 

XI,I,IV,V
I 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Примена на ИКТ во 
настава 

-истрражувачки 
активности во наставата 

-подобрена нагледност 

-самостојност на У во 
работата  

- протокол за увид ГТП, дневни подготовки 

-протокол за увиди на часови 

-извештаи на квалиф.периоди 

- протокол за увид проф. портфолио 

-анкета за У-Н-Р 

-успех на 
квалиф.периоди 

-анализи на успех 

-ученички изработки 

-трудови во проф. 
портфолио 

ХI, I ,IV, 
VI 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Професионален развој 
на наставен кадар 

-целосни лични картони за 
проф. развој на Н 

-реализирани обуки 

-трудови во проф. 
портфолио 

-протокол за увид во ГТП, дневни подготовки 

-протокол за увид во проф. портфолио 

-анкети за Н 

- сите вработени 
посетиле по 
најмалку 4 обуки 

X, XII, 
II,VI 

Наставници 
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Подрачје на 
евалуација 

Критериуми на успех Инструменти Индикатор на успех Време Одговорно лице 

Водење на 
професионално 
портфолио 

- проф. портфолио 
содржат најмалку по 10 
различни и целосно 
комплетирани трудови 

-секој наставник има 
најмалку 1 истражување 

-протокол за увид во проф. портфолио 

-записници од работа на стручни активи  

-зголемен број на 
интерни стручни 
трудови- 

X, 
XII,III,VI 

Директор 

Стручна служба 

Дисеминација на 
наставен кадар за 
МИО 

-реализирана 
дисеминација на 
наставен кадар за МИО 

-презентации 

-листи на присуство 

-записници од одржани подготовки и 
дисеминација 

-обучени субјектите 
во ОУ за МИО X-XI 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Самоевалуација за 
МИО 

-реализирана СеУ за 
МИО 

-анкети за У,Н,Р 

-записници 

-Извештај СеУ за МИО 

-утврдени 
слаби/јаки страни на 
МИ 

-утврдени точки за 
промена 

-план за активности 
за МИО 

XI-XII 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Формирање на 
партнерство 

со друго училиште 

-реализирано 
партнерство 

со друго училиште  

-записници 

-формулари 

-протоколи 

-акциски планови 

-реализирани 
активности за МИО 
пспоред 
критериумите 

XI-XII 
Благица Србиновска со 
тимот 
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Подрачје на 
евалуација 

Критериуми на успех Инструменти Индикатор на успех Време Одговорно лице 

Намалување на 
неоправдани 
изостаноци 

-бројот на неоправдани 
изостаноци е намален 

-намален број на 
советувања на родители 
за намален успех 

-намален број на пријави 
до ДПИ 

-извештаи на квалиф. периоди 

-евиденција на редовност 

-одделенски дневници 

--анкета за У-Н-Р 

-записници од советување на 
родители за намален успех 

-намален број на 
неоправдани изостаноци на 
квалиф. периоди 

-анализи на редовност 

-намален број на родители 
упатени на советувања на 
родители за нередовно 
посетување настава 

XI,I,IV,V
I 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

 

Работа на стручни 
активи 

-секој член на одржал по 
1 презентација пред 
стручниот актив 

-презентации на наставници 

-записници од стручни активи 

-проф. портфолио 

-зголемен број на примери на 
добра пракса  

XII, V претседатели на активи 

Работа на 
Ученичката 
заедница 

-донесени ученички 
кодекси за МИО 

и ненасилно однесување 

-реализирани состаноци 
на УЗ 

-анкети за У 

-записници од состаноци на УЗ 

-ученички изработки 

-пано на УЗ 

-ученички кодекс за МИО 

- ученички кодекс за 
ненасилно однесување 

-реализирани 7 состаноци на 
УЗ 

XII, V 

Виолета Пајазит 

Саранда Селими 

И ученици 

„Училиште без 
насилство“ 

-реализирани 
работилници со УЗ 

-донесен ученички кодекс 
за ненасилно. 

-планирање на работилници 

-планирања за часови ОЖВ 

Материјали 

-анкета У,Н,Р 

-записници од работилници 
со УЗ 

-ученички изработки 

-планирања за ОЖВ 

-намлени конфликти  

-интерес на учениците 

-СеУ 

XI, IV,VI 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 
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Подрачје на 
евалуација 

Критериуми на успех Инструменти Индикатор на успех Време Одговорно лице 

ЕИВМОС-еко проект 

-намалени потрошувачки 
на струја и вода 

-зголемено собирање на 
отпадни материјали за  

-сметки за струја и вода 

-анализи на трошоци 

-мерења на собирани на 
отпадни материјали 

-табели 

-обрасци, формулари 

-записници 

-помали смети за струја и 
вода 

-активна вклученост на сите 
У,Н,Р во проектот 

-уреден двор 

-еко знаме 

IX-VI 
Сметководителот 

Еко-тим 

Водење на ПЕД 

-правилно водени 
одделенски дневници и е-
дневник 

-правилно водени 
Матични книги 

-протоколи за увид во 
одделенски дневници и е-
дневник 

-записници од увид во Матични 
книги 

-записници од увиди 

- одделенски дневници 

-е-дневник 

- Матични книги 

IX-VI 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Реализација на 
Годишна програма 

-реализирани приоритети 

-реализирани задачи 

-реализирани акциски 
планови 

над 95% 

-протоколи 

-записници 

-анализи 

-извештаи 

-обрасци, формулари 

-анкети за У,Н,Р 

-СеУ 

-интегрална евалуација 
IX-VI 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 
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8. КАЛЕНДАР ЗА РАБОТНИ ДЕНОВИЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

8.1. Календар за организацијата и работата во основното училиште  
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Календар на јавни и културни активности 

 

Ред. 
број 

Видови активности Носители Реализација 

1. Свечена програма по повод првиот училишен ден 02.09 
Директор, педагог, психолог и одделенски 
наставници и наставник по музичко 

Септември 

2. Одбележување на 8 – ми Септември - ден на Уставноста на Р. 
Северна Македонија 

Активите Септември 

3. 5-ти Октомври – Светски ден на учителот Активите Октомври 

4. Активности на ниво на училиште по повод неделата на детето од 
01.до 05.10.2020 година 

Алмира Папиќ и Албионда Исени Октомври 

5. 11- ти Октомври – Ден на востанието на Р. Северна Македонија 
(активности) 

Активите Октомври 

6. 11-ти Октомври – Прием на првачиња на Детска организација Алмира Мусиќ и Шќипе Идризи Октомври 

7. 28-ми Ноември – Ден на Албанското знаме Афродита Даути и Ајнур Даути Октомври 

8. 31-ви октомври- Ден на книгата и штедењето Ајнур Даути, Сиана Несимии Ленче Милевска  Октомври 

9. Ден на планетата Земја-24-ти октомври Блерим Даути ,Живка Лакташ ,Афродита Даут Октомври 

10. 13-ти Ноември – Ден на Ослободување на Скопје Одделенски наставници  Ноември 

11. 16-ти Ноември – Меѓународен ден на толеранција 
Наставници по јазици и ликовна уметност 
(конкурси) Ноември 

12. 22 Ноември – Ден на Албанската азбука 
Ајнур Даути , Афердита Џафери Даут, Сиана 
Несими  Ноември 

13. 23 Ноември –Ден на револуционерната борба Одделенски раководители и активите Ноември 
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14. 8- Декември - ,, Св. Климент Охридски,, Одделенски раководители и активите Декември 

15. 31-ви Декември - Одбележување на Нова Година Активите Декември 

16. 21-ви Март – Ден на екологијата и планетата земја Сите вработени Март 

17. 7-ми Март – Ден на албанскиот учител Хидајете Љоку и Мерита Зекири Март 

18. 8 – ми Март –Денот на жената (приредби на ниво на паралелки) Сите вработени Март 

19. 1 – ви Април – Одбележување на денот на шегата Одделенска настава Април 

20. Продажен хепенинг 2021 година и родители во настава Сите вработени Април 

21. 7-ми Април – Ден на здравјето 
Идавер Адеми, Мирвете Рама и Незир 
Бектеши 

Април 

22. 1-ви Maj – Денот на трудот Сите вработени Мај 

23. 13 Мај – Фитер Бајрам Сите вработени Maj 

24. 23 – ти Мај – Патронен празник Сите вработени Мај 

25. 24 –ти Maj – Денот на Сесловенските просветители 
браќата,,Кирил и Методиј,, 

Сите вработени Maj 

26. Прослава на семиматура Сите вработени Јуни 

27. Свечено доделување на свидетелството Сите одделенски раководители Јуни/Јули 
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Еколошки календар 

16 Септември 
Светски ден за заштита на 
озонската обвивка 

Проект ”Користет парфеми а не дезодоранси” 

22 Септември Меѓународен ден без автомобили Организирање натпревар со ролерки, скироли идр. 

08 Октомври 
Меѓународен ден за намалување 
на уништувањето на природата 

Акција – собирање пластични шишиња 
Продажен базар: детски изработки од пластика 

15 Октомври Меѓународен ден на пешаците Натпревар во брзо одење 

16 Октомври Меѓународен ден на храната 
Базар на традиционални македонски јадења (локална самоуправа, 
родители) 

05 Март Светски ден за заштеда на енергија 
Акција за заштеда на ел. Енергија во училиштето 
Формирае на еко одбори за набавка на сончеви колектори и навака и 
замена на еколошки штедливи сијалици 

22 Март Светски ден за заштеда на водите 
Формирање на екопатроли кои ке ја следат поторшувачката на вода за 
одгледување на растенијата 
Истакнување на упаства за рационално користење н водата 

07 Април Светски ден на здравјето Читање на реферати за здравстена заштита на учениците 

22 Април Светски ден на планетата  
Одржување на еко ревија  
Одржување на еко трка 
Одржување на изложба на еколошки изработки од ученици 

15 Мај Светски ден за заштита на климата Читање реферати за развивање на еколошката свест на учениците 

31 Мај Светски ден против пушењето 
Читање на реферат , изработка на цртежи за соодветната тематика, 
литературни творби 

05 Јуни 
Светски ден за заштита на 
природната средина 

Изработка и промовирање на еко кодекс во училиштето 
Избор на еко најсвесна паралека во училиштето 

Ден на дрвото – ден на еколошка акција на 
младите и граѓаните на Република 
Македонија  
Ден на акција на еко училишта – се 
реализира два пати во текот на учебната 
година 
Ден на еколошка акција на младите и 
граѓаните на РСМ 
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8.2. Поделба на класно раководство, поделба на часовите на наставниот кадар, распоред на часовите 

Р.бр. одделенски раководител 
паралелк
а Број на часови 

Предмет 

1.  Сенџан Мифтари I-1 20  
2.  Афердита Шабани I-2 20  

3.  Букурије Хоти-Метуш I-3 20  

4.  Мернуш Топојани / Ајтен Хоџа I-4 20  

5.  Ганимете Османи / Ајџан Рамадани) I-5 20  

6.  Гордана Вапска I-6 20  

7.  Сејхан Бектеши II-1 20  

8.  Албионда Исени II-2 20  

9.  Магбуле Садики II-3 20  

10.  Вјолца Шеху/ Блерита Реџепи II-4 20  

11.  Алмира Мусиќ II-5 20  

12.  Арлинда Етеми III-1 20  

13.  Шпреса Реџепи III-2 20  

14.  Мерита Црој III-3 20  

15.  Мирвете Рама / Мерита Зекири III-4 20  

16.  Цоњица Миљошевска III-5 20  

17.  Шчипе Исахи IV-1 20  

18.  Елзина Полику IV-2 20  

19.  Блерта Исени IV-3 20  

20.  Есма Фазлија / Мимоза Хајдар IV-4 20  

21.  Зинка Ганич IV-5 20  

22.  Нора Бела V1 20  

23.  Венера Рака V-2 20  

24.  Нермин Бакија V-3 20  
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25.  Флора Демири / Линдита Ламалари V-4 20  

26.  Алмира Папиќ V-5 20  

27.  Идавер Адеми (Лулјета Исени) VI-1 20 Биологија 

28.  Џелал Рамадани VI-2 20 Математика 

29.  Џелал Рамадани VI-3 18 Француски јазик 

30.  Флутурие Џила Шеј VI-4 21 Англиски јазик 

31.  Севинч Ајвази VI-5 21 Англиски јазик 

32.  Илијана Абази VII-1 20 Математика 

33.  Афердита Џ Даути VII-2 20 Историја, Географија 

34.  Енисер Нуредини VII-3 21 Информатика, Пр. Од информатика, Програмирање 

35.  Ферди Бафтија VII-4 21 Историја, Граѓанско образование 

36.  Живка Лакташ VII-5 12 Историја, Граѓанско образование 

37.  Арсим Лесковица VIII-1 20 Албански јазик 

38.  Илир Сопај VIII-2 21 Ликовно образование, пр. од ликовнио образование 

39.  Гзим Османи VIII-3 21 Физичко и здравствено образование 

40.  Ленче Милевска (Билјана Кукунешовска) VIII-4 23 Македонски јазик, Јазик и култура на бошњаците 

41.  Сиана Несими IX-1 20 Албански јазик 

42.  Семие Ислами IX-2 21 Физичко и здравствено образование 

43.  Беса Лужа IX-3 16 Географија 

44.  Мавлудин Бајрами IX-4 20 Хемија, Природни науки 

45.  Виолета Пајазит IX-5 20 Француски јазик 

46.  Ајнур Даути  20 Албански јазик 

47.  Хидајете Арифиi  20 Македонски јазик 

48.  Сезгин Шакир  21 Македонски јазик 

49.  Гзим Ибраими  20 Математика 

50.  Блерим Даути  10 Географија 

51.  Саније Латифи  14 Физика 
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52.  Арун Незири  21 Природни науки, Хемија, Иновации 

53.  Агрон Буши  21 Физичко и здравствено образование 

54.  Валон Сума  22 Музичко образование, пр. од музичко образование, кор 

55.  Скендер Латифи  21 Техничко образование 

56.  Нуран Лимани  6 Етика на религија 

57.  Несрин Муареми  6 Етика, Запознавање со религија 

58.  Ирјета Исаки  6 Албански јазик 

59.  Авидан Дарлишта  12 Македонски јазик 

60.  Шермин Лимани  24 Англиски јазик 

61.  Линда Фетаи (Дија Ејупи)   20 Англиски јазик 

62.  Кенан Дибрани  24 Англиски јазик 

63.  Влора Алими  14 Англиски јазик 

64.  Силвија Митревска  21 Математика, Физика 

65.  Валентина Фидановска  10 Географија, Вештини на живиење 

66.  Филип Христовски  7 Музичко образование, оркестар 

67.  Моника Неделковска  3 Етика, Етика на религија 

68.  Ели С. Доневска  6 Ликовно образование, пр. од ликовнио образование 

69.  Благица Михајлова  8 Биологија, природни науки 

70.  Марија Лотиќ  12 Физичко и здравствено образование 

71.  Ема Дрпљанин  6 Физичко и здравствено образование 
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8.3. Работа во смени 

 

Во ООУ „Хасан Приштина“ согласно просторните можности, се организира настава во две смени. Во прва смена се организира настава за учениците 
од VI - IX одделение со кабинетска настава. 

Во втората смена се организира настава за учениците од I - V одделение на одделенската настава 

Целодневна настава се организира во две смени за учениците од I-V оддз а учениците на албански   јазик 

Дневен престој се организира  за учениците од I-V одд за учениците на македонски јазик 

Наставниот час трае 40 минути. Наставното време во првата смена започнува во 07.30 часот а за втората смена во 13.30 часот. 

Распоредот на наставното време е даден со следниот преглед: 

 

  

Прва смена Втора смена 

час времетраење 

1  07.30 - 08.10 13. 30 - 14. 10 

2  08.15 - 08.55 14. 10 - 14. 50 

3  09.15 - 09.55 15. 10 - 15. 50 

4  10.00 - 10.40 15. 50 - 16. 30 

5  10.45 - 11.25 16. 30 - 17. 10  

6  11.30 - 12.10 17. 10 - 17. 50 

7  12.15 - 12.55 / 
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8.4. Јазик /јазици на кој/и се изведува наставата 

ООУ “Хасан Приштина“ 
Наставен 

јазик - македонски 
Наставен 

јазик - албански 
Наставен 

јазик -турски 
Наставен 

јазик -српски 

Број на паралелки 9 36 / / 

Број на ученици 57 967 / / 

Број на наставници 13 61 / / 

 

8.5. Проширена програма 
 

Во ОOУ„Хасан  Приштина.“– Чаир , Скопје за учениците од прво, второ и трето одделение се организира прифаќање и заштита пред и по часовите 
за редовна настава, согласно потребите на родителите, зависно од бројот на учениците, се организираат активности  по ликовно, музичко образование и 
работа со компјутери или гледање на филмови и други предавања и активности. 

 

ПРВА СМЕНА- ПРЕДПЛАДНЕ: I одделение (четири паралелки) 

 Ден Наставници 

1 Понеделник Сенџан М. , Афрдита Ш. , Букурије М. Ајтен Х. , Мернуш Т. , Ганимете О. , Гордана В. 

2 Вторник Сенџан М. , Афрдита Ш. , Букурије М. Ајтен Х. , Мернуш Т. , Ганимете О. , Гордана В. 

3 Среда Сенџан М. , Афрдита Ш. , Букурије М. Ајтен Х. , Мернуш Т. , Ганимете О. , Гордана В. 

4 Четврток Сенџан М. , Афрдита Ш. , Букурије М. Ајтен Х. , Мернуш Т. , Ганимете О. , Гордана В. 

5 Петок Сенџан М. , Афрдита Ш. , Букурије М. Ајтен Х. , Мернуш Т. , Ганимете О. , Гордана В. 

 

 



ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  “ХАСАН ПРИШТИНА“ 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Страна 60/127 

ВТОРА СМЕНА- ПОПЛАДНЕ: I одделение (четири паралелки) 

 Ден Наставници 

1 Понеделник Сенџан М. , Афрдита Ш. , Букурије М. Ајтен Х. , Мернуш Т. , Ганимете О. , Гордана В. 

2 Вторник Сенџан М. , Афрдита Ш. , Букурије М. Ајтен Х. , Мернуш Т. , Ганимете О. , Гордана В. 

3 Среда Сенџан М. , Афрдита Ш. , Букурије М. Ајтен Х. , Мернуш Т. , Ганимете О. , Гордана В. 

4 Четврток Сенџан М. , Афрдита Ш. , Букурије М. Ајтен Х. , Мернуш Т. , Ганимете О. , Гордана В. 

5 Петок Сенџан М. , Афрдита Ш. , Букурије М. Ајтен Х. , Мернуш Т. , Ганимете О. , Гордана В. 

 

ВТОРА СМЕНА- ПОПЛАДНЕ: II одделение (пет паралелки) 

 Ден Наставници 

1 Понеделник Сејхан Б., Албионда И., Магбуле С., Вјоллца Сх. / Блерита Р., Алмира М. 

2 Вторник Сејхан Б., Албионда И., Магбуле С., Вјоллца Сх. / Блерита Р., Алмира М. 

3 Среда Сејхан Б., Албионда И., Магбуле С., Вјоллца Сх. / Блерита Р., Алмира М. 

4 Четврток Сејхан Б., Албионда И., Магбуле С., Вјоллца Сх. / Блерита Р., Алмира М. 

5 Петок Сејхан Б., Албионда И., Магбуле С., Вјоллца Сх. / Блерита Р., Алмира М. 

 

ВТОРА СМЕНА- ПОПЛАДНЕ: III одделение (четри паралелки) 

 Ден Наставници 

1 Понеделник Арлинда Е.  Шпреса Р. Мерита Ц.  Мирвете Рама. Соњица М 

2 Вторник Арлинда Е.  Шпреса Р. Мерита Ц.  Мирвете Рама. Соњица М 

3 Среда Арлинда Е.  Шпреса Р. Мерита Ц.  Мирвете Рама. Соњица М 

4 Четврток Арлинда Е.  Шпреса Р. Мерита Ц.  Мирвете Рама. Соњица М 

5 Петок Арлинда Е.  Шпреса Р. Мерита Ц.  Мирвете Рама. Соњица М 
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8.7. Странски јазици што се изучуваат во основното училиште 

Првиот задолжителен странски јазик што се предава на училиште е англиски, на 45 паралелки и посетуваат 1024 ученици 

Како втор задолжителен странски јазик, учениците од VI-IX одделение учат француски јазик, во 19 паралелки и 403 ученици посетуваат  
 
 

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

Агрон Буши и класните раководители, на албански јазик  
Ема Дрпљанин и класен раководител, на македонски јазик  

 

8.9. Изборни предмети 
Изборните предмети даваат можност учениците да ги прошират и продлабочат знаењата по одделени наставни подрачја и да ги развиваат 

своитеспособности. Се однесува за секој ученик, а суштината се состои во тоа што самиот ученик врши избор на предметите што ќе ги изучува во зависност 
од своите потреби и интереси. Начинот на избор на предмети е пропишан согласно Законот за основно образование, а понудените предмети се согласно 
наставниот план на БРО за соодветното одделение. Изборот се спроведува со анкетирање на родители на крајот од претходната учебна година. Во следната 
табела е даден преглед на понудени и избрани изборни наставни предмети за учебната 2020/2021година.  

 
  

одделение листа понудени изборни предмети паралелка 
изборен предмет кој ќе се 
изучува во учебната 2017/18 год 

ІIІ 
   

Јазик и култура на бошњаците  III-5 Јазик и култура на бошњаците  

IV 

   

Творештво IV1,2,3,4,5 Творештво 

Јазик и култура на бошњаците  IV-5 Јазик и култура на бошњаците  
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Одд. листа понудени изборни предмети паралелка 
изборен предмет кој ќе се изучува 
во учебната 2017/18 год 

V 
Творештво V1,2,3,4,5 Творештво 

Јазик и култура на бошњаците V-5 Јазик и култура на бошњаците 

VI 

Класична култура на европските цивилизации   

Етика на религии VI-1,2,3 Етика на религии 

Запознавање на религиите VI – 4, 5 Запознавање на религиите 

Јазик и култура на бошњаците VI – 5 Јазик и култура на бошњаците 

VII 

Албански јазик VII-5 Албански јазик 

Нашата татковина    

Воспитание за околината 
  

Танци и народни ора 

Проекти од музичка уметност   

Проекти од ликовна уметност VII-1, 5 Проекти од ликовна уметност 

Техничко образование VII-2, 3, 4 Техничко образование 

Проекти од информатика   

Програмирање   

Унапредување на здравјето 
  

Вештини на живеење 

VIII 

Албански јазик VIII-5 Албански јазик 

Проекти од музичка уметност   

Проекти од ликовна уметност VIII-1, 3 Проекти од ликовна уметност 

Техничко образование   

Проекти од информатика VIII-2 Проекти од информатика 

Изборен спорт   
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Унапредување на здравјето   

Вештини на живеење VIII-5 Вештини на живеење 

Нашата татковина    

Воспитание за околината   

IX 

Албански јазик IX-4 Албански јазик 

Програмирање IX-1, 3 Програмирање 

Изборен спорт   

Вештини на живеење   

Нашата татковина    

Воспитание за околината   

Проекти од музичка уметност IX-2, 4, 5 Проекти од музичка уметност 

Проекти од ликовна уметност  Проекти од ликовна уметност 

Проекти од информатика   
Истражување на родниот крај   
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8.10. Дополнителна настава 

 

Дополнителна настава, согласно Законот за основно образование, се организира за ученици кои покажуваат континуирано слаби резултати во 
учењето, а особено ако: 

 имаат најмалку две слаби оценки, 
 имаат слаби резултати по одреден наставен предмет, 
 отсуствуваат од наставата по одреден наставен предмет и 
 на барање на ученикот или неговиот родител, односно старател. 

 Наставникот кој ја реализира наставата по наставниот предмет ги задолжува учениците со слаби оцени со задолжителна посета на дополнителна 
настава. За учениците кои отсуствуваат од наставата по одреден наставен предмет или во случај кога ученикот или неговиот родител, односно старател бара 
да се реализира дополнителна настава, наставникот постапува по сопствена проценка.  

Ученикот упатен на дополнителна настава во текот на еден месец посетува дополнителна настава најмногу по два наставни предмети со најмногу 
четири наставни часови по наставен предмет. Доколку ученикот не ги посетува часовите по дополнителна настава добива неоправдан изостанок. За 
упатувањето на ученикот на дополнителна настава, наставникот задолжително и благовремено го известува родителот, односно старателот. 

Наставникот реализира дополнителна настава по соодветна однапред подготвена програма. Во програмата се планираат најмалку 36 наставни часа 
годишно. Вкупниот фонд дополнителни часови кои еден наставник ги реализира на годишно ниво во сите паралелки каде што реализира редовна или изборна 
настава, изнесува 72 наставни часа. Распоредот за реализацијата на дополнителната настава се изработува во склоп со распоредот за редовна настава, 
најдоцна до 20 септември од тековната учебна година и е во интерес на учениците. Секој наставник е должен списокот на ученици кои ќе посетуваат 
дополнителна настава да го истакне најдоцна до петок од претходната работна седмица, на видно место во соодветната училница и училишниот хол.  

За успешно организирање на дополнителната настава неопходно е целосно и континуирано следење и вреднување на успехот и напредокот на секој 
ученик, како и поставување на точна и навремена дијагноза за неговите развојни и особености и потреби, постигнувања, заостанувања и др. Стручната служба 
активно учествува во реализацијата на дополнителната настава со цел да се детектираат причините за послабиот успех кај секој ученик поединечна, од што 
произлегуваат најсоодветни постапки за корекција на послабиот успех како негативност.  
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8.11. Додатна настава 

Додатна настава се организира за учениците кои постигнуваат значителни резултати по одделни наставни предмети (талентирани ученици). 
Наставникот е должен да им ја понуди додатната настава на овие учениците, а учениците одлучуваат дали ќе ја посетуваат истата. Наставникот е должен да 
понуди однапред подготвена програма за додатна настава, како соодветно проширување на редовната наставна програма која ја реализира во дадено 
одделение. Програмата за додатна настава се планира во рамките на најмалку 36 наставни часа годишно. 

Распоредот за реализацијата на додатната настава се изработува во склоп со распоредот за редовна и дополнителна настава, најдоцна до 20 
септември од тековната учебна година и е во интерес на учениците.  

 

8.12. Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани 
 

Еден од главните предизвици во парадигмата за поместување од традиционалното учење и настава е прашањето за индивидуализирано учење. 

Образованието треба да одговори на барањата на сите ученици, за нивните стилови на учење, методи на учење, интереси и таленти.  

Факт е дека категоријата на надарени и талентирани деца бара повеќе персонализација, повеќе внимание со цел да се развијат нивните вештини и 
способности. Програмите за помош на талентираните и надарени ученици во минатото беа базирани на идејата за нивно обезбедување со повеќе 
информации, повеќе материјали и можеби повеќе активности со цел да се осигуриме дека тие на тој начин ќе стекнат повеќе знаења. Денес на ваквите ученици 
им се приоѓа со многу поорганизирано и од повеќе аспекти. 

Во многу земји во светот, па и кај нас, на надарените и талентирани ученици, соодветно Законот, им се нудат некои од флексибилно водените 
образовни опции, како што се: 

 порано запишување во училиште 
 прескокнување на учебни години; 
 работа по напредни наставни програми; 
 паралелно запишување во повисоки одделенија или напредни паралелки,  
 полагање на испити. 

За работа со надарени и талентирани ученици се подготвува индивидуализирана програма за работа во училиштето, со која е испланиран развојот 
на ваквиот ученик и неговото напредување во учењето, земајќи ги притоа во предвид психолошкиот, педагошкиот и економскиот аспект. Откако ученикот ќе 
биде препознаен од страна на наставниците како надарено дете, следува процесот на идентификација, односно мерење на степенот на таа надареност од 
страна на психолошко - педагошката служба, за што постојат посебни протоколи. Целиот процес се одвива во соработка со родителот, односно старател на 
ученикот. 

Стручната служба ја следи надареноста на учениците во следниве области: 
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Глобални цели кои се предвидени со програмата за работа со надарени и талентирани Целите кои треба да се имаат предвид при работата со 
надарени и талентирани ученици, се следниве: 

 Развивање на способностите на ученикот; 
 Унапредување на постигањата на надарените 

ученици; 
 Учество на натпревари и промоција на 

ученикот; 
 Правилен психо-физички развој на личноста 

на надарениот ученик. 

Овие цели се предвидува да бидат постигнати со 
реализација на следнава: 

  

вид на надареноста на ученикот вкупно ученици 

де
ф

ин
иц

иј
а 

јазично изразување 

Усно јазично изразување-
ораторство 5 

Писмено јазично изразување 10 

Комбинирано јазично изразување  

Математика 7 

Ликовна уметност 10 

Музичка уметност 16 

Спортски активности 14 

Aлбански јазик  8 

Англиски јазик  10 

Македонски јазик  4 

Информатика 1 

Историја и Географија 5 

ВКУПНО НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ ВО УЧИЛИШТЕТО 98 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО НАДАРЕНИ И ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ 

Конкретни цели Активности реализатор време очекувани резултати 

Идентификување на 
надарени и 
талентирани ученици 

-Формирање на училиштен тим за работа со надарении 
талентирани ученици 
- Изработка на програма за работа со надарении талентирани 
ученици 
- Информација на наставниот кадар за планираните 
активности  

Училишен тим, 
стручна служба, 
наставници 

VIII 

-наставниот кадар знае постапки за 
препознавање и работа со надарени 
ученици 
-организирано следење на надарените и 
талентирани ученици  
-увид во постоечките ученички капацитети 
на училиштето  
- подигање на свеста на родителите за 
можностите на нивните деца 

- Споредување и препознавање ученици кои квантитативно и 
квалитативно побрзо напредуваат во споредба со нивните 
врсници  
- Разговори со одделенски раководители, предметни 
наставници и родители 

IX 

Проценување на 
надареност 

- Евалуирање на квалитетот на постигнатите резултати во 
учењето. 
Тестирања на способностите, особини на личноста и 
знаењата на учениците. 
- СКР на стручниот работник со предметните наставници за 
секој ученик поединечно; 
-примена на современи наставни форми 
-избор на задачи, давање на проектна или есејска работа 

стручен соработник, 
предметни 
наставници 

X 

--Планирање, организација на поучувањето 
- проширени извори на податоци; 
- прилагодување на содржините кон 
потребите на учениците  
 

Пружање соодветен 
образовно- воспитен 
третман на ученикот 

- активирање на програмите за работа со надарени и 
талентирани деца 
- дополнување на програмите соодветно проценетите 
индивидуални способности и карактеристики на ученикот 
- континуирана изработка на индивидуализирани инструменти 
за утврдување на постигањата на надарените ученици 
- СКР со надарените учениците ; 
- следење на успехот, редовноста на ученикот; 
-увид во изработки на учениците; 
-увид во инструменти за следење, вреднување на учениците 

стручен соработник, 
предметни 
наставници 

XI 

Реална проценка на постигнувањата; 
-измени, дополнувања на индивидуалниот 
план за работа со ученикот; 
Определување форми, методи за работа со 
ученикот 

Подобрување на 
постигањата на 
надарените и 
талентирани ученици 

- СКР со родителите на надарените ученици,  
- СКР со наставниците за надарените ученици, 
-анализа на постигањата на надарените ученици во работата 
на секциите и во реализацијата на додатната настава  
- изучување на дополнителни програмски 

стручен соработник, 
предметни 
наставници 
оддленски 

XII 

Почитување на разлики и коректен однос кон 
надарените ученици, 
Подобрена социјализација на надарените 
ученици, 
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содржини, 
- вклучувања во истражувачки и работни тимови 

раководите-ли, 
родители 

Подобрување на постигањата надарените 
ученици, 

Утврдување на 
индивидуалните 
постигања 
нанадарените и 
талентирани ученици 

-следење на успехот, редовноста на ученикот; 
-увид во изработки на учениците; 
-увид во инструменти за следење, вреднување на учениците 

стручен соработник, 
предметни 
наставници 

I-II 

Реална проценка на постигањата; 
-измени, дополнувања на индивидуалниот 
план за работа со ученикот; 
Примена на соодветни форми, методи за 
работа со ученикот 

Утврдување на социо-
емоционалниот статус, 
развој на надарените 
ученици; 

организирање на индивидуални родителски средби на 
стручната служба и одделенскиот раководител со родителот/ 
старателот на ученикот 

стручен соработник, 
предметни 
наставници 

III-IV 
Развивање на позитивни ставови кај 
другите ученици кон надарените ученици  

Утврдување на 
индивидуалните 
постигања на 
надарените и 
талентирани ученици 

-следење на успехот, редовноста на учникот; 
-увид во изработки на учениците; 
-увид во инструменти за следење, вреднување на учениците 

стручен соработник, 
предметни 
наставници 

IV 

Реална проценка на постигањата; 
-измени, дополнувања на индивидуалниот 
план за работа со ученикот; 
Примена на соодветни форми, методи за 
работа со ученикот 

Изработка на 
индивидуални 
инструменти за 
утврдување на 
постигањата на 
надарените ученици 

-утврдување на критерими за вреднување на надарените 
ученици во согласност со наставни планови, програми, 

стручен соработник, 
предметни 
наставници 

IV 
Развој на индивидуалните инструменти за 
вреднување на надарените и талентирани 
ученици 

општествената 
поддршка за развојот 
на 
надарените деца 

- материјална стимулација: стипендии, помош за опрема, 
кредити, студиски патувања и сл.  
-помош при професионална ориентација, 
-овозможување контакти и поврзување со организирани 
стручни друштва, фондови и други соодветни институции. 

Директор, стручен 
соработник, 
наставници, локална 
самоуправа, бизнис 
сектор, НВО, средни 
училишта 

V- IX 
Континуиран напредок и повисок 
општествен статус за ученикот 

Евалуација на 
програмата за работа 
со надарените ученици 

-утврдување на слаби/јаки страни од примената на 
програмата; 
-конципирање развоен план за работа со надарените 
ученици; 

стручен соработник, 
предметни 
наставници 
оддленски 
раководители 

VI-IX 

Изработка на индивид. планови за работа 
со надарени ученици; 
Подобрување на постигањата и 
социјализацијата на надарените ученици 
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8.13. Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни потреби 

 
Инклузијата како процес на вклучување на учениците со посебни образовни потреби во редовните училишта, наметнува обврска за адекватна 

подготовка од страна на редовните училишта, наставници, ученици и родители на деца од редовната популација за прием на овие ученици. Тоа секако значи 
дека и стручните и службите за помош во редовните училишта мораат да бидат оспособени да даваат адекватна и соодветна помош и на наставничкиот кадар 
и на учениците со посебни потреби.  

Прв и најважен чекор е изработката на индивидуални образовни програми. Функцијата на изработката на овие програми е на ученикот со посебни 
потреби да му се обезбедат специјализирана или индивидуална помош во училиштето. Исто така треба многу да се внимава при категоризирањето на детето, 
ако тоа не е претходно направено. Кога ќе се рече дека едно дете има одредени пречки, тогаш автоматски вниманието се фокусира на една општа особина 
или состојба, а останатото се потиснува. Ваквото стереотипно гледање на проблемот води кон симнување на прагот за очекувањата што детето може да ги 
постигне. 

При изработка на индивидуализираната образовна програма (ИОП) се поставуваат краткорочни и долгорочни цели. Краткорочните цели подразбираат 
мали области кои ученикот треба да ги совлада за да ја оствари годишната цел. Тие воедно се и показатели за остварливоста на долгорочните цели и 
исправноста на проценката. Потребно е да се проверуваат почесто, понекогаш и дневно, за да може да се врши исправка на поставените задачи. Долгорочните 
цели (најчесто се за една година) укажуваат на тоа што можеме да очекуваме од ученикот да совлада за учебната година. Притоa, мора да се води сметка за 
неколку работи: 

 моменталното ниво на можностите на ученикот и годишните цели; 

 по извршената проценка на ученикот да се направат годишни цели за секоја област на развој и учење која сме ја идентификувале како 
слабо развиена или неразвиена; 

 да се води сметка за приоритетните потреби на детето; 

 годишните цели мора во потполност да им бидат јасни на сите членови на тимот кој ја работи и реализира програмата, како и на 
родителите. 

Родителот-партнер е концепт што се чини се повеќе го зајакнува својот кредибилитет. Укажувањата на тоа дека родителот поседува корисни 
информации за своето дете, можат да бидат од голема помош за наставникот. Само родител кој ја сфатил и прифатил состојбата на своето дете со посебни 
образовни потреби, може да му помогне и да биде успешен партнер со наставникот во решавањето на сите препреки кои ќе се појават. 

 Во ООУ “Хасан Приштина“ се регистрирани 6 ученика со посебни потреби, со опис на потребата како што следи во табелата: 

Вид на посебни потреби вкупно 

де
ф

ин
иц

иј
а дисхармоничен развој, едукативна запоставеност, емоционални проблеми 1 

попреченост во говорот - логопедски проблеми  

логопедски проблеми, дислалија, дислексија  1 
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IQ-Ниска  

Даун Синдром 4 

психомоторика, координација, перцепција, снижено интелектуално функционирање, фобичност 1 

 1 

Вкупно ученици со посебни образовни потреби 15 

 

Во досегашната практика прифаќањето на децата за кои постои мислење од стручните соработници дека имаат развојни или другипсихо-физички 
проблеми се реализира по следната постапка:  

 Распоредување на детето во редовна паралелка со дечиња со кои било блиско претходно; 

 Во генерациите каде има повеќе деца со посебни развојно-образовни потребитие рамномерно се распоредуваат во паралелките; 

 Наставникот којја води паралелката се информираза бројот и видот на посебнитепотребина децата; 

 Се организира заедничка средба на дефектологот, психологотот, наставникот, родителот на која се договара стратегија за работа со детето 
во училиште/дома; 

 Вклучување на родителите од паралелката во запознавање со попреченоста која ја имаат соучениците на нивното дете-прифаќање, 
социјализација на учениците со посебни потреби; 

 Планирања на наставникот на активни методи, групна работа за соодветно вклучување на децата со посебни потреби во воспитно-образовниот 
процес; 

 Дефектологот, наставникот, психологот ги следат постигнувањата на детето, во однос на способностите на детето; 

 Следењето и вреднувањето на постигнувањата на учениците со посебни потреби се прависо методи, постапки кои овозможуваат ученикот да 
ги искаже своите потенцијали;  

 Во случаи каде детето не постигнува образовни резултати или во однесувањето се појавуваат непожелни облици на поведение (агерсивност, 
раздвиженост, дифузно внимание, екстремна екстра-интравертираност ), се бара мислење од институција надлежна за проблемот (Центар за 
ментално здравје на деца и младинци, Центар за говор, слух, детски педијатар-неуропсијатар); 

 Врз основа на добиеното мислење од институцијата дефектологот, психологот, наставникот, родителот договараат модалитети на делување, 
во согласност со потребите на детето, неговото развојно ниво, ставовите на родителите; 

Континуирано се следи реализацијата на договорените активности. 
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Потребно е да се побара мислења за децата од наведените институции и за нив се реализира наведената програма. Поради спецификите на 
предметната настава за учениците од VI - IX одделение потребна е дополнителна програма за работа со учениците со посебни потреби во овие години на 
образование. Во продолжение дадена е програма за работа со овие ученици. 

 

ПРОГРАМАЗА РАБОТА СО ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ 

Конкретни цели Активности реализатор време очекувани резултати 

Откривање и 
евидентирање на 
ученици со посебни 
потреби 

- евидентирање на учениците со посебни потреби ; 
- Разговори со одделенски раководители 
-формирање на тим за соработка,  
 -дефинирање на временски период и начини за 
соработка со  
- дефектолог, наставници, родители, институцијата со 
која ке соработуваме за одреден проблем. 

стручна 
служба, 
одделенски 
раководител 

IX-V 
-преглед на ученици и видот на посебни 
потреби  
-формиран е тимот за соработка  

Индивидуализирање на 
наставата , 
прилагодување на 
методите на предавање-
оценување кон потребите 
на ученикот 

-Стручно Консултативна Работа (СКР) на стручниот 
работник со наставниците за секој ученик поединечно; 
-примена на современи наставни форми 
-Изготвување на Индивидуален образовен план за секој 
ученик кој има наод и мислење од соодветна стручна 
институција 

стручна 
служба, 
наставници 

X 

-Планирање, организац. на поучувањето 
-проширени извори на податоци; 
-прилагодување на содржините кон 
потребите на учениците 

Утврдување на 
индивидуалните 
постигања на учениците 
со посебни потреби; 

-следење на успехот, редовноста на ученикот; 
-увид во изработки на учениците; 
-увид во инструменти за следење, вреднување на 
учениците, 
СКР со учениците со посебни потреби; 
СКР со родителите на учениците со посебни потреби; 
СКР со одделенските раководители на учениците со 
посебни потреби 
-увид во Индивидуалниот образовен план за секој ученик 

стручна 
служба, 
наставници 

XI,I 
IV,VI 

Реална проценка на постигнувањата; 
-измени, дополнувања на 
индивидуалниот план за работа со 
ученикот; 
-Определување соодветни 
форми/методи за работа со ученикот 
Подобрена социјализација 
Подобрување на постигањата на 
учениците со посебни потреби 
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Конкретни цели Активности реализатор време очекувани резултати 

Утврдување на 
индивидуалните 
постигања на учениците 
со посебни потреби; 

- следење на успехот, редовноста на 
ученикот; 
-увид во изработки на учениците; 
-увид во инструменти за следење, 
вреднување на учениците 

стручна 
служба, 
наставници 

I-II 

- проценка на постигањата; 
-измени, дополнувања на индивидуалниот план за 
работа со ученикот; 
Примена на соодветни форми/методи за работа со 
ученикот 

Утврдување на социо-
емоционалниот статус- 
развој на учениците со 
посебни потреби; 

- социо метриска метода 
-разговори со ученичка заедница; 
-присуство на родителски средби 

стручни 
соработници, 
ученици 
одделенски 
раководител 
родители 

III-IV 
Развивање на позитивни ставови кај учениците кон 
учениците со посебни потреби 

Утврдување на 
индивидуал. постигања на 
учениците со посебни 
потреби; 

- следење на успехот, редовноста на 
ученикот; 
-увид во изработки на учениците; 
-увид во инструменти за следење, 
вреднување на учениците 

стручна 
служба, 
наставници 

IV 

Реална проценка на постигнувањата; 
-измени, дополнувања на индивидуалниот план за 
работа со ученикот; 
Определување форми/ методи за работа со 
ученикот 

Изработка на 
индивидуални 
инструменти за 
утврдување на 
постигањата на учениците 
со посебни потреби 

утврдување на критерими за вреднување на 
на учениците со посебни потреби во 
согласност со наставни планови, програми,, 

стручна 
служба, 
наставници 

IX-V 
Развој на критерими, индивидуални инструм. за 
вреднување на учениците со посебни потреби  

Евалуација на програмата 
за работа со учениците со 
посебни потреби 

- утврдување на слаби/јаки страни од 
примената на програмата; 
-конципирање развоен план за работа со 
учениците со посебни потреби; 

стручна 
служба, 
наставници 

VI- IX 

-Изработка на индивидуални планови за работа со 
учениците со посебни потреби; 
-Подобрување на постигањата на учениците со 
посебни потреби  
-Подобрување на социјализацијата научениците со 
посебни потреби; 
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9. ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 
 

Ова подрачје опфаќа содржини и активности што се реализираат надвор од наставата. 

Преку ова подрачје на учениците им се дава можност за развивање на активен ученички живот, зголемување на интересите и способностите и 
изградување на морално, културно, естетско чувство и желба за побрз физички и интелектуален развој. Тоа е подрачје во кое пред учениците се експонира 
вистинскиот живот во кој по завршувањето на основното училиште поактивно ќе се вклучат. Во нашето училиште од ова подрачје се организираат следните 
активности: 

ВОННАСТАВНИ ВОСПИТНО -
ОБРАЗОВНИ АКТИВНОСТИ 

Училиштен спорт 

Секции и слободни ученички активности 

Ученички натпревари 

Еко - патроли 

Општествено - хуманитарна работа 

 

9.1. Училишни спортски клубови 

Во рамките на училиштето е формиран Училишниот спортски клуб „Хасан Приштина“ на 05.04.2017 година, одговорен наставник Гзим Османи. 

За развој на училишниот спорт превземени се голем број на активности кои ќе се реализираат во учебната 2020/2021 година. Опфатени се голем број 
на ученици од училиштето кои ќе имаат можност да се натпреваруваат како на училишните така и на регионалните и градски натпреварувања. 

 На почетокот на учебната годинана учениците им се нуди да го изберат спортот во кој сакаат да се натпреваруваат. Преку секциите се совладуваат 
и увежбуваат одредени техники и тактики кои ќе можат да ги применат во натпреварите кои што следат. Преку организирање на училишните натпревари се 
врши селекција на учениците кои покажуваат најдобри способности во текот на играта како на техничко–тактички така и на психолошки план. Со веќе 
формираната екипа училиштето ќе се натпреварува како на регионалните така и на градските натпреварувања. 

 ООУ “Хасан Приштина“ активно учествува во сите планирани натпревари организирани од Општинскиот сојуз на училишен спорт Чаир. Цели на 
училишниот спорт во оваа учебна година е преку разновидните спортови кои им се нудат на учениците масовно и активно да се вклучат во спортот преку 
училишните натпреварувања а со тоа и да се насочат кон одреден спорт, социјализација и меѓуетничко почитување со учениците од други националности, 
фер – плеј однос, градење на натпреварувачки дух, формирање на цврста и здрава личност.  

Во прилог се дадени планираните активности и натпревари кои ќе бидат понудени на учениците во учебната 2020/2021 година. 
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Вид на спорт 
Време на 

реализација 
Систем на натпреварување Пол Вид на натпревари Одговорен наставник 

Фудбал Октомври - Мај Лига Машки Општински 

Гзим Османи 

Семиа Ислами 

Марија Лотич 

Агрон Буши 

Кошарка Октомври - Мај Лига Машки Општински 

Фудбал февруари Турнир Женски Општински 

Кошарка март Турнир Женски Општински 

Ракомет март Турнир Женски Општински 

Атлетика Октомври и Мај Крос Машки и Женски Регионален 

 

9.2. Секции и слободни ученички активности 
Слободните ученички активности имаат за цел да ги задоволат и негуваат индивидуалните интереси и способности на учениците, да ги развиваат 

самостојноста, доследноста, истрајноста, како и создавањето навики за правилно користење на слободното време. Во слободните ученички активности можат 
да учествуваат учениците кои имаат склоности и интереси без оглед на успехот во наставата. Личниот интерес на ученикот има примарно значење при 
определувањето на видот на слободните активности. 

 Слободните ученички активности се поделени во групи и тоа : 

 слободни активности за проширување на знаењата по одделни предмети; 
 слободно технички активности; 
 работно - производствени слободни активности; 
 слободни спортски активности. 
 културно - уметнички слободни активности; 

Во културно-уметнички слободни активности ги издвојуваме училишниот хор и оркестар со кои раководи наставникот по музичко Валон Сума и Филип 
Христовски. Согласно наставниот план од БРО, хорот и оркестарот се застапени со по три часа седмично, односно со вкупно 6 наставни часа седмично.  

Во нашето училиште во учебната 2020/2021 година на учениците им се нудат и голем број секции, а членувањето во нив, согласно Законот, е на 
доброволна основа. Во следната табела се прикажано понудените сеции за избор заедно со целите и одговорните наставници на секоја. 
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Реден број Секции  Наставник неделно Месечно 

1. Литератуно-новинарска Ајнур Даути и Хидајете Арифи 1 4 

2. Млади англичани 
Севинч Ајвази, Флутурије Шеј Џила 
и Шермин Лимани 

1 4 

3. Млади математичари 
Гзим Ибраими, Џелаљ Рамадани, 
Силвија Митевска, Илјана Абази 

1 4 

4. Млади физичари 
Саније Љатифи и Силвија 
Митевска 

1 4 

5. Млади хемичари Мевљуд Бајрами и Арун Незири 1 4 

6. Млади биолози 
Идавер Адеми и Благица 
Михајлова 1 4 

7. Млади географи 
Блерим Даути 
Валентина Фидановска 

1 4 

8. Млади историчари 
Афрдита Џафери и Живка Лакташ, 
Ферди Бафтија 1 4 

Реден број Секции Наставник 

1. Драмско рецитаторска 
Сиана Несими, Ајнур Даути, Арсим Лесковица, Ленче 
Милевска, Ирјета Исаки 

2. Ликовна секција VI - IX.одд. Илир Сопај и Ели Доневска Стојановска 

3. Музичка секција VI - IX.одд. Ваљон Сума и Филип Христовски 

4. Ракомет Мал фудбал Семије Исљами, Марија Лотиќ, Гзим Османи, Агро Буши 

5. Рецитаторска I - V одд. Секој наставник од одделенска настава 

6. Ликовна секција I - V одд. Секој наставник од одделенска настава 

7. Музичка секција I - V одд. Секој наставник од одделенска настава 
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9.3. Акции 

Овој вид воннаставна работа опфаќа:  
 акции за уредување на ученичкиот простор и училишната зграда, со цел да се подобри естетскиот изглед и амбиент за работа, да се создадат навики  

 за одржување на хигиената, чување на имотот и развој на одговорноста;  

 одржување на спортските терени и зеленилото во дворот  

 организирање на собирни акции на храна, стара хартија и облека  

 организирање на приредби, манифестации и настани со хуманитарен карактер 

 акција за дарување на книги во други институции 

 помош на социјално загрозени и инвалидизирани лица 

 соработка со домовите за деца без родители и за стари лица 

 соработка со Црвениот крст на општина Чаир и град Скопје  

 
План на активности 
 

Задача Активност Носител Очекувани резултати Одговорно 
  лице 

Временска 
рамка 

Размена и поделба на учебници Собирање, проверување 
и отстранување на 
оштетени учебници 

Предметни и одделенски 
наставници 

Снабдување на учениците со 
учебници 

Библиотекар, 
одделенски 
раководители 

септември  

Одбележување на “Денот на мирот Засадување на дрва Предметни и одделенски 
наставници и претставник 
од советот на родители 

Озеленување на училишниот 
двор 

Тимот за 
екологија 

септември 

Одбележување на Детска недела Собирање на парични 
средства 

Одделенски наставници Развивање на хуманитарни 
вредности кај учениците 

Класните 
раководители 
на 1 одд 

октомври 

Хуманитарна акција по повод 
“Денот на гладта 

Собирање на парични 
средства во вид на 
вредносни бодови и 
собирање на храна 

Одговорните наставници 
 во соработка на Црвен 
крст на општина Чаир и 
претставник од советот на 
родители 

Помагање на социјално 
загрозени семејства од 
нашето училиште 

Арун Незири, 
Тимот на 
Црвен Крст 

октомври 
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Собирна акција Собирање на пластична 
амбалажа 

Предметни и одделенски 
наставници 

Развивање на еколошката 
свест и одржување на 
хигиената во училишните 
простории 

Предметни и 
одделенски 
наставници 

Септември- 
мај 

Собирна акција Собирање на хартија Предметни и одделенски 
наставници 

Развивање на еколошката 
свест и одржување на 
хигиената во училишните 
простори 

Предметни и 
одделенски 
наставници 

Септември - 
мај 

Собирна акција по повод 
одбележувањето на “Денот на 
училиштето 

Собирање облека Предметни и одделенски 
наставници и претставник 
од советот на родители 

Подигање на хуманитарната 
свест кај учениците и 
возрасните 

Сите 
наставници 

ноември 

Работна акција за 
одбележување на “Денот на 
дрвото“ 

Засадување на садници 
во локација одредена од 
општината и во 
училишниот двор, 
уредување на училници, 
ходници 

Предметни и одделенски 
наставници и претставник 
од советот на родители 

Оплеменување на 
училишниот двор 

Сите 
наставници 

ноември 

Одбележување на недела на борба 
против болести на зависност 

Предавање и 
работилница за борба 
против болести на 
зависност 

 Дијагностички тест и тест за 
евалуација 

Сите 
наставници 

ноември 

Одбележување на недела на борба 
против СИДА 

Предавање и 
работилница за борба 
против СИДА 

 Дијагностички тест и тест за 
евалуација 

Сите 
наставници 

декември 

Едукација на ученици за давање на 
прва помош 

Работилница со 
практични вежби 

Ученици од 7, 8 и 9 одд.во 
соработка Црвен крст на 
општина Чаир 

Оспособени ученици за 
пружање на прва помош при 
секојдневни повреди 

Тимот на 
Црвен Крст 

февруари 

Одбележување на “Денот на 
екологијата 

Пролетен хепенинг 
садење цвеќе, трева и 
нивно одржување во 
текот на годината 

Предметни и одделенски 
наставници и претставник 
од советот на родители 

Собирање на парични 
средства хортикултурно 
уредување на училиштниот 
простор 

Тимот за 
екологија 

март 

Одбележување на “Денот на 
хигиенизација 

Предавање и 
работилница 

 Стекнување навики за 
одржување на лична хигиена 
и хигиена во домовите 

Сите 
наставници 

април 

Хуманитарна акција по повод  
недела на солидарноста 

Собирање на парични 
средства 

 Мотивирање на учениците  за 
подигање на солидарната 
свест 

Арун Незири, 
Тимот на 
Црвен Крст 

мај 
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10. УЧЕНИЧКО ОРГАНИЗИРАЊЕ И УЧЕСТВО 
 
Учениците преку функционирањето на  ученичките тела  имаат можност демократски да учествуваат во разгледувањето и решавањето на сите прашања од 
ученичкиот живот. Учат да развиваат самодоверба и позитивна слика за себе, да го изразуваат своето мислење и да го почитуваат туѓото, да превземаат 
акции и да внесуваат промени, да донесуваат одлуки.  Преку работата на УП се унапредува процесот на ученичка иницијативност и активизам 

На почетокот на  учебната година  членовите на ученичкиот парламент се делегираат од страна на  ученичките заедници на паралелките. До изборот на нов 
претседател на ученичкиот парламент за ученици 2020/21,претседател е Канита Пољику. Изборот за Ученички правобранител ќе се направи во  месец 
септември, бидејќи минатата учебна година беше избран ученик од деветто одделение. 

Содржини/цели: 

 формирање на УП;  

 изготвување на Програма за работа;  

 определување на приоритети на делување; 

  изготвување на планови за иницијатива и акција и нивна реализација;  

 вреднување и промовирање на постигнатите резултати 
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11. ВОНУЧИЛИШНИ АКТИВНОСТИ  
 

11.1. План за реализација на екскурзии, настава во природа и излети 

Според правилникот од МОН нашето училиште изготви план за реализација на екскурзии, настава во природа и излети за учебната 2017/2018 год. 

Спортско-рекреативен еднодневен Есенски излет 

Место на реализација: Матка 

Одделение: од I до IX одд. 

 

Спортско-рекреативен еднодневен Пролетен излет 

Место на реализација: Зоолошка градина и Природно научен музеј  

 

Одделение: од I до IX одд. 

 

Програма за организација еднодневна екскурзија за трето одделение 

Еднодневна екскурзија 

Место на реализација: Кавадарци 

Одделение: од III одд. 

Време на реализација и времетраење 

мај 2021 од 08.00 часот 

Програма за организација дводневна екскурзија за шесто одделение 

Дводневна екскурзија 

Место на реализација: Пехчево-Берово -Струмица-Дојран-Неготино-КавадарциОдделение: од VI одд. 

Време на реализација и времетраење 
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Мај 2021 год.,трри дена , од 08.00 часот 

 

Програма за организација тридневна екскурзија за деветто одделение 

Тридневна екскурзија 

Место на реализација: Скопје–Хераклеа-Битола–Охрид–Струга–Вевчани–Дебар-Тетово-Скопје 

 

Одделение: од IX одд. 

Време на реализација и времетраење 

Април / мај 2021 ,три дена , од 08.00 часот 

 

Програма за реализација на настава во природа за учениците одпетто одделение 

План за реализација на настава во природа 

Место: Струга / Охрид   

Време на реализација: април / мај 20201Целна група:5 

Број на паралелки:5 

Број на наставници:5 

 

11.2. Податоци за учениците од основното училиште вклучени во вонучилишни активности  

По завршувањето на часовите,во самото училиште,  учениците имаат можност да  се вкучат во вонучилишни активности кои ги нудат   училиштата за странски 
јазици ,кошаркарските клубови. Исто така учениците се вклучуваат и во разновидни  активности надвор од училиштето како што се основно музичко училиште, 
балетско училиште, училиште за танц , спортска академија и сл. 
Во текот на учебната година се планира да се соберат податоци за бројот на ученици по параелки што посетуваат вакви активности .  
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12. УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ 
 

Училиштето кое континуирано вложува во својот развој и создава позитивна, продуктивна и стимулативна училишна клима создава и ученици кои ќе 
го вложат својот максимум за реализацијата на сопствените афинитети и вештини. Правилното канализирање на енергијата која ја носи во себе ученикот и 
можноста да се надградува според афинитетите е одговорна задача на училиштето, кое го води ученикот кон постигнување на поголеми успеси. Секој ученик 
се гордее со своите лични постигнувања, како и со постигнувањата кои ги носи во име на училиштето. Клучот на успехот лежи во сите нас кои ги поттикнуваме 
мотивот за самодокажување на учениците и желбата за афирмација во општеството. За таа цел учениците од нашето училиште континуирано учествуваат на 
натпревари од различни натпреварувачки подрачја и од различно ниво. Начинот на организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни 
предмети на општинско, регионално и државно ниво го утврдува министерот, во соработка со Бирото. 

При организирање и учество на натпревари во училиштето се почитуваат правилата кои се утврдени за таа цел: 

1. Училишната служба навремено истакнува План на огласна табла според кој ќе се реализираат и спроведуваат училишните натпревари; 

2. Училиштен натпревар организира тим од најмалку тројца наставници, од кои еден е назначен за одговорен со Годишната програма на училиштето; 

3. Два дена пред одржувањето на натпреварот по предвидениот предмет следува соопштение кое ќе се прочита во сите паралелки и ќе содржи 
навремена и комплетна информација за учениците; 

4. Резултатите од спроведениот натпревар одговорните да ги истакнат на огласна табла најдоцна една седмица по одржаниот натпревар. 

5 Усна информација за резултатите да биде презентирана пред сите учесници во натпреварот. 

6. Тимот составува записник од реализираниот училишен натпревар и извештај за резултатите; 

7. Ученикот има право да се пријави т.е да учествува најмногу на два училишни натпревари, односно само на два наставни предмета. 

8. Доколку ист ученик освои прво место на двата натпревари, тогаш може да учествува на двата Општински/ Регионални / Државни натпревари само 
по сопствена желба иако постои соодветна временска разлика меѓу термините од најмалку една седмица  

9. На Општински/Регионален/ Државен натпревар може да учествува и второрангираниот доколку првиот се откаже од оправдани причини. 

10. Ученикот редовно да ги посетува подготвителните часови од страна на наставникот- ментор и да ги извршува поставените задачи; 

11. Ученикот и менторот да се залагаат за што поголема соработка и подготовка за претстојните натпревари. 

12. Менторот навремено да доставува материјали од кои ќе се црпат дополнителни знаења во соодветната дисциплина. 

 

При спроведување на натпреварот треба да се почитуваат следниве договопрени пропозиции: 

1. Да се изготви список на ученици учесници на натпреварот. 
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2. Да се избере Комисија од соодветни предметни наставници. 

3. Комисијата да изготви тест за спроведување на училишниот натпревар. 

4. Тестот да биде стандардизиран со задачи на повисоко ниво на знаење. 

5. Да се договори време, место и начин на реализација на училишниотнатпревар. 

6. Два дена пред предвидениот натпревар да се прочита соопштение во сите паралелки; 

7. Почитување на предвидената временска рамка од планот. 

8. Спроведување на натпреварот во беспрекорно тивка атмосфера сооднапред утврдена временска рамка. 

9. Присуство на Комисијата на натпреварот 

 

Во колку менторот го подготвува ученикот за натпревар од повисок ранг, тогаш се внимава на следново: 

1. Наставникот - ментор редовно преку додатна настава го подготвува ученикот. 

2. Наставникот - ментор да биде редовно на располагање за поддршка во учењето на подготвуваните ученици. 

3. Се формира тим од одговорни наставници чија обврска ќе биде да ја контролираат редовноста во извршувањето на обврските во насока на 
подготовките за претстојните натпревари. 

4. Се отвара папка по секој наставен предмет во која се забележуваат активностите, присуството, тетратката и материјалите со кои се реализираат 

подготвителните вежби. 

5. Папката е достапна за Стручната служба и Директорот доколку сакаат даја разгледаат. 

6. Во подготовките да се вклучи и материјал вон наставната програма 

7. Навремено соопштување и договор околу учеството на другите ученици и наставници. 

Наставничкиот Совет или Ученичката заедница можат да предложат измени на овие правила. За измените се решава со постигнување консензус и 
согласно законските регулативи и слични документи на сила. 

Во рамките на можностите и согласно Правилникот за наградување на ученици, училиштето ќе овозможи симболични награди и дипломи/пофалници 
за најдобрите ученици. 
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Календар за планирани натпревари во учебната 2020/2021 година 

Предмет/ 
натпреварувачко подрачје 

Одговорен наставник 
Опфатени 
одделенија 

Училишен 
натпревари 

Општински 
натпревар 

Регионален 
натпревар 

Државен натпревар 
Меѓународен 
натпревар 

Албански јазик  

Сиана Несими 
Ајнур Даути 
Арсим Лесковица 
Ирјета Исаки 

VI;VII; VIII, 
IX 

Март 
Април 
СНА 

Мај 
СНА 

Мај  
СНА 

 

Македонски јазик  Ленче Милевска VIII, IX Mарт  Април Мај Мај  

Англиски јазик  
Флутурие Џ. Шеј  
Севинч Ајвази 
Шермин Лимани 

VI; VII,VIII,IX Февруари  
-Март - ElTAM 
-Петта Приватна 
Гимназија 

Фебруари 
,,Јахја Кемал” 

 

Англиски јазик   Кенан Дибрани IV, V, Maj     

Француски јазик  
Виолета Пајазит 
Саранда Селими VI; VII,VIII,IX Февруари     

Математика 

Џељал Рамадани 
Гзим Ибраими 
Илјана Абази 
Силвија Митевска 

VI; VII,VIII,IX Февруари  
март – април 
СНА 

Мај Плус 

Историја 
Афрдита Даути 
Живка Лакташ 
Ферди Бафтија 

VI; VII,VIII,IX Март  Април СНА Мај  

Географија  
Афрдита Даути 
Валентина Фидановска 

VI; VII,VIII,IX Март  Април СНА    

Информатика  Енисер Нуредини VI, VII, VIII Април   Мај  

Биолигија  
Идавер Адеми 
Благица Михајлова 

VI; VII,VIII,IX   Април СНА   

Природни Науки и Техника  
Мевлуд Бајрами 
Арун Незири 

VI    Април  

Хемија  VIII IX    
Март, 
ПСУ ,,Јахја Кемал,, 
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Предмет/ натпреварувачко 
подрачје 

Одговорен наставник 
Опфатени 
одделенија 

Училишен 
натпревари 

Општински 
натпревар 

Регионален 
натпревар 

Државен 
натпревар 

Меѓународен 
натпревар 

Хор и Оркестар 
Ваљон Сума 
Филип Христовски 

VI- IX 
 

Април, 
Оркестарски и 
хорски смотри 

  
 

Ликовно образование  
Илир Сопај  
Ели Спиродоновска  

VI- IX    
Декември: 
Флора и Фауна 

 

Физичко и здравствено 
образование  

Гзим Османи 
Семие Ислами  
Марија Лотич 
Агрон Буши 

 VI, VII, 
VIII,IX 

Октомври - 
Мај 
Фудбал 
Кошарка 
Ракомет 

Октомври - Мај 
Фудбал, 
кошарка, 
одбојка, 
ракомет, пинг -
понг (машки и 
женски) 

  

 

Физичко образование  
Сите одделенски 
наставници  

I - III Октомври    
 

Техничко Образование Скендер Латифи V, VI, VII Октомври Ноември Април Мај  
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13. УНАПРЕДУВАЊЕ НА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ/ИНТЕРКУРТУЛАРИЗМОТ И МЕЃУЕТНИЧКАТА  
ИНТЕГРАЦИЈА 

 

Односи во училиштето меѓу сите структури 

Во досегашната работа на нашето училиште постои позитивна клима и добри односи меѓу сите вработени во училиштето, без разлика на нивната 
хиерархија и подреденост и етничка и верска припадност. Проблеми и конфликтни ситуации се решаваат со конструктивна дискусија ивзаемно почитување. 
Често се организираат работилници, дебати на кои се прави анализа на нашата заедничка комуникација со цел подигнување на квалитетот на истата. Исто 
така не изостануваат и заедничките дружења и одбележувања на битни настани или датуми, потоа екскурзии, организирани посети, организирање и учество 
во спортски игри во кои се вклучуваат мнозинството од сите структури во колективот. Освен тоа, многу често во активностите се вклучени и учениците, 
родителите и некои членови на локалната самоуправа, што дополнително дава придонес за продлабочување на соработката и промовирање на човечките 
вредности. Овие активности секогаш се планираат надвор од работното време и не попречуваат во редовното одвивање на воспитно-образовниот процес. 
Планираните активности за учебната 2020/2021 година се дадени со следнава табела: 

Планирани активности за развивање на добри меѓучовечки односи 

Месец Активности целни релации 
Место на 
реализација 

VIII 
Составување тим од училишните структури за анализа на критичките точки во комуникацијата 
Тимот го сочинуваат: Директорот, наставниците-Сиана Несими, Венера Рака, Сенџан Мифтари, 

меѓу вработени училиште 

IX 
Изготвување план на активности и усвојување на истиот на заеднички состанок на сите 
вработени 

меѓу вработени Училиште 

X 
*Екскурзија заедно со учениците и сите вработени 
-традиционално се организираат ученичко - наставнички спортски дуели во во одбојка, народна 
топка и фудбал 

ученици - вработени Хиподром 

XI Спортски натпревар-одбојка и верски празник бајрам вработени Училиште 

XII Прослава по повод Новогодишните и Божиќните празници вработени Угостителски објект 

III Прослава по повод Денот на жената-Осми март вработени Угостителски објект 

IV 1-ви април - Ден на шегата, маскенбал 
вработени - ученици - 
родители 

Училиште, 
непосредна 
околина  
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Велигденски базар 
вработени - ученици - 
родители 

Училиште 

*Спортски натпревар одбојка меѓу училишта од Општината „Чаир “ со вклучени претставници од 
Лок. самоуправа 

вработени - локална 
самоуправа 

Училиште 

VI Екскурзија на вработените со самофинансирање и помош од Синдикатот вработени по договор 

 

Програма за Меѓуетничка интеграција во образованието 

Важна компонента во воспитно-образовниот процес и во целокупниот развојна индивидуата е соживот на сите етнички групи во заедницата. Покрај 

многу бројните наслови на оваа тема во учебниците на учениците, ќе се реализираат и разновидни активности во училиштето. 

Со цел да се запази мултикултурализмот се планира да се организираат многубројни ивентив о училиштето и надвор од него, во соработка со 

локалната заедница и со други училишта кои истотака ја негуваат оваа компонента. 

Во нашето училиште ќе се реализираат разнивидови тематски приредби, екскурзии, претстави, маскенбали изабави. Целта на истите е учениците 

преку забава и креативност да осознаатнови обичаи и култури на свои соученици од различни етнички групи. Во прилог се доставува Акционен план во 

склопна оваа компонента за мултикултурализмот. 

 
 

Цели Активности Реализатор 
Време на 
реализац
ија 

Ресурси Очекувани исходи и ефекти 

Продолжување на 
реализација на активности 
од проектот ПМИО. 

Планирање на МИО – 
активности во годишна 
програма 

Тим за училишна 
интеграција 

Август 
2020 

-Годишна програма за 
работа на училиштето 

-Изготвени акциони планови 
за интегрирање на 
активностите за МИО во 
Годишната програма за 
работа на училиштето 

Усогласеност на СИТОТ за 
планирање на активности на 
ниво на училиште 

Заедничка средба, 
активности и изработка на 
извештај 

Тимот на училиштето за 
реализација на проектот  

Август 
2020 

Акциони планови и 
извештаи  

Заедничко договарање, 
соработка, усогласен план за 
работа со дефинирани 
задачи  
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Состанок со тимот од 
партнерското училиште за 
планирање на заеднички 
активности 

Конкретизирање на 
заеднички активности меѓу 
двете училишта  

Тимовите за училишна 
интеграција од двете 
училишта 

 Август 
2020 

Акционен план за 
заеднички активности 

Обучени училишни 
капацитети за реализација на 
меѓуетничка интеграција во 
образованието 

Зајакнување на училишните 
капацитети за реализација 
на меѓуетничка интеграција 
во образованието 

Реализација на самостојни 
активности: работилници од 
Образование за животни 
вештини; 
активности за демократска 
партиципација на учениците 

- тим за училишна 
интеграција; 
- наставници 
- ученици 
-ученичка заедница 
-тим за поддршка на УЗ 

 
Септемвр
и  
2020 – 
Јуни 2021 

- прирачници за ОЖВ 
-програма за работа 
на тимот за училишна 
интеграција 
- програма за работа 
на УЗ 

Успешно спроведени 
планирани активности во 
училиштето 

Координирање на 
активностите меѓу 
партнерските училишта 
учество на средби за 
размена на искуства со 
другите училишта  

Реализација на заеднички 
активности: 
 Редовна настава – 

настава по некои 
предмети, истражувачки 
проекти во рамки на 
предметите; 

 Воннаставни активности 
– излети, екскурзии, 
приредби, проекти-
секции, спортски игри;  

- тимовите за училишна 
интеграција на двете 
училишта 
- наставници 
-родители 
-ученици 

јануари – 
јуни 2021 

-акциони планови 
-програми за работа 
-дневни, тематски 
планирања 
- правилници 
 

- Подготвеност за соработка 
и интеракција 
- Успешно реализирани 
активности за меѓуетничка 
интеграција со партнерско 
училиште 
 

Иницирање активности за 
вклучување на родителите и 
Општината во активностите 
за меѓуетничка интеграција 
во образованието и 
координација на нивната 
реализација 

Соработка со родители и 
Општината 

- тим за училишна 
интеграција; 
- наставници 
- ученици 
- Совет на родители 
- Училишен одбор 

Септемвр
и 2020- 
Јуни 2021 

-акциони планови 
-програми за работа 
- правилници 

Активно вклучувањеи 
поддршка во спроведување и 
промовирање на 
самостојните и заедничките 
активности 

 
Одговорни лица: Тимот за училишна интеграција, психолошко-педагошка служба, директори, координтор Вјолца Шеху 
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14. ПРОЕКТИ ШТО СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ  
 

 Проект за имплементација на еколошко образование во образовниот систем на Македонија - поддржан од Здружението на граѓани ОХО, МОН, 
 Проект за меѓуетничка интеграција - проект на УСАИД, поддржан од МОН и БЕД 
 Проект за употреба на ИКТ во наставниот процес 
 Проектот „Еразмус +“ беше избран како училиште домаќин и партнер на училиштето „Бозански Ортаокулу“ Токат, Р.Турција. 

 
 

 

Проект Цел Реализатор Време на реализациа Подржан 

имплементација на 
еколошко образование во 
образовниот систем на 
Македонија 

 Еколошки тим Септември-јуни 

МОН, МЖСПП 

меѓуетничка интеграција  Тимот за  меѓуетничка интеграција 
Септември-јуни МОН 

употреба на ИКТ во 
наставниот процес 

 Сите наставници 
Септември-јуни МОН, БРО 

Еразмус +“  Флутурије Џила-Шеј  
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15. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ 

15.1. Постигања на учениците 
Училиштето располага со податоци за постигањата на учениците по сите наставни предмети за сите квалификациони периоди. Се прават споредби 

на средниот успех, поведението и изостаноците, како и на постигањата според полот на учениците. Етничката припадност не се појавува како варијабла кај 
постигањата на учениците бидејќи нема припадници на други етнички групи.  

Просечниот постигнат успех на учениците од минатите пет учебни години е даден во следната табела.  

Одделение 
Среден успех 

2015/16 

Среден успех 

2016/17 

Среден успех 

2017/18 

Среден успех 

2018/19 

Среден успех 

2019/2020 

IV 4.36 4.43 4.54 4.63 4.69 

V 4.25 4.51 4.58 4.74 4.76 

Средна оценка(IV-V) 4.30 4.47 4.56 4.69 4.73 

VI 3.92 4.17 4.23 4.26 4.44 

VII 3.95 3.85 3.85 3.98 4.19 

VIII 3.56 3.93 3.65 3.53 4.05 

IX 3.76 3.66 3.93 3.69 4.00 

Средна оценка(VI-IX) 3.79 3.90 3.92 3.86 4.17 

Средна оценка (IV-IX) 4.05 4.10 4.15 4.17 4.38 

 

Училиштето промовира уверување дека постигањата на сите ученици може да се подобрат и организира дополнителна, додатна настава и слободни 
активности. Секој наставник на почетокот на учебната година изготвува годишна програма за овие форми на настава. На ниво на предметна настава се 
изработува распоред за реализација на овие програми, според планираниот број на додатни, дополнителни часови и часови за слободни активности во 
рамките на една паралелка. За дополнитената настава изготвени се и посебни известувања до родителите на учениците кај кои се воочени потешкотии во 
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совладувањето на материјалот по поедини предмети. Исто така, редовната настава во континуитет се унапредува со нови проекти, техники и методи на 
работа. 

Учениците со тешкотии во учењето, а и оние со посебни образовни потреби, најпрво се идентификуваат при опсервацијата за време на уписот во прво 
одделение (прашалници во кои родителот сам укажува на проблеми со детето, мислења од Заводот за ментално здравје, лекарска потврда), а доколку 
подоцна се воочи проблем, се разговара со наставникот, ученикот и родителот – и се консултираат компетентни институции. 

Надарени ученици се идентификуваат преку опсервација на наставникот на часот – анегдотски белешки, оцени, лична евиденција на секој наставник 
одделно. 

Во училиштето не се врши интерно тестирање во вистинска смисла на зборот, но се прават тестирања во форма на интерни натпревари по различни 
предмети на ниво на генерација, како би се селектирале најдобрите ученици кои ќе учествуваат на организираните натпревари. 

Во училиштето е донесен Правилник за пофалби и наградување на ученици и со гласно овој Правилник се избира најдобра паралелка, ученик на 
генерација, се наградуваат ученици кои постигнувале континуиран одличен успех во текот на основното образование и ученици кои допринеле за афирмација 
на училиштето.  

Информирање на учениците и на пошироката јавност за работата и резултатите што ги постигнува училиштето ќе се одвива континуирано во текот на 
годината. Информирањето ќе се врши преку директни јавни обраќања на директорот или овластено лице од училиштето, разни списанија и весници, стручни 
листови, како “Просветен работник” и други стручни списанија, како и преку радио и телевизија и страницата на училиштето на социјалните мрежи.  

Училиштето не ги следи постигањата на учениците при преминот од основно во средно образование. Во училиштето пристигнува известување во кои 
средни училишта го продолжиле своето образование нашите ученици, но не и информации за нивните постигања во новата средина. Како помош при 
одлучувањето на учениците во изборот на средно училиште во кое ќе се запишат, училишниот психолог изготвува и реализира Програма за професионална 
ориентација наменета за учениците од осмо одделение. Доколку постојат можности ќе се организира посета од страна на учениците на поедини средни 
училишта, или да се обезбедат предавачи кои ќе ги запознаат учениците со разни струки и занимања. Ќе се организира и посета на Саемот за образование 
каде се презентираа средните училишта од Р.С. Македонија. 
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15.2. Програма за професионална ориентација на учениците 

Активности Ресурси Соработници Време на реализација 

Анкета со учениците анкетни листови Ученици-Професионална Служба март 

Посета од страна на средни училишта и 
презентација пред учениците 

пропаганден материјал за средни 
училишта, материјал за презентација 

претставници од средни училишта, 
професори, ученици март - април 

Разгледување на конкурсот за запишување во 
средно училиште конкурс 

ученици родители одделенски 
наставници април 

 Професионална ориентација тестови, анализа, извештај 
ученици одд. Раководители 

Професионална Служба 
април – мај 

Примена на тестови за способности и 
професионална ориентација од Агенцијата за 
вработување на град Скопје 

тестови, анализа, извештај 
ученици одд. Раководители 

Професионална Служба 
април – мај 

Презентација на добиените резултати – интервју со 
учениците тестови, анализа 

ученици, родители, одд. 
Раководители 

Професионална Служба 
април – мај 

Разговор со учениците 
конкурс за запишување во средно, 
пропаганден материјал Ученици- Професионална Служба мај 

Одговорни лица: Тим за професионална ориентација во училиште, педагошко-психолошка служба, директор и класните раководители на IX одделение 

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

 
Содржините, целите и активностите од оваа област се инкорпорирани во приложените Програми за: Грижа за здравјето, Превенција од насилно однесување, 
работата на Ученичкиот парламент.  
Дел од содржините и активностите ќе се реализираат на часовите на одделенските заедници. 
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ПРОТОКОЛ ЗА РЕАГИРАЊЕ ПРИ ИНЦИДЕНТНА НАСИЛСТВО ВО УЧИЛИШТЕТО 
ЧИН НА НАСИЛСТВО 

 
НАСТАВНИК УЧЕНИК 

↓ ↓ 
 Наставникот, класниот раководител, предметниот наставник, или било кој друг возрасен треба 

веднаш да реагира за да го прекине насилството 
 Ги раздвојува учениците доколку се работи за физичка пресметка 
 Доколку наставникот процени дека нема да може самиот да ја прекине ситуацијата потребно е 

да побара помош од училишното обезбедување, полицијата или друг возрасен или стручен 
соработник 

 Повикува или пружа прва помош при повреда 
 Доколку се работи за малтретирање се бара прекин на интеракција помеѓу вклучените страни 

 

Ученикот кој е жртва или сведок на насилство е 
должен да побара помош од класниот 
раководител, предметниот наставник или 
службата 

 
ОДНЕСУВАЊЕ ПО ЧИНОТ НА НАСИЛСТВО 

НАСТАВНИК  УЧЕНИК  РОДИТЕЛ  СТРУЧНА СЛУЖБА УЧИЛИШТЕ 
Наставник 
кој има 
информација 
за инцидент 
на насилство 
е должен за 
тоа да ги 
информира 
директорот и 
стручната 
служба 

 Ученикот 
вклучен во 
инцидент на 
насилство е 
должен тоа да 
го пријави на 
класниот 
раководител 
или стручната 
служба 

 Родителот на 
ученикот кој е 
вклучен во 
инцидентот на 
насилство е 
должен да даде 
изјава на класен 
раководител, 
стручна служба 
или директор 

 -Стручна служба при пријавен инцидент на насилство е должна да 
го испита случајот, земајќи изјава од сите вклучени страни и 
останати релевантни субјекти (класна заедница, предметен 
наставник, родител, полиција, центри за социјална работа итн.) 
-Стручната служба презема советодавни разговор со учениците, 
родителите и по потреба соработува со други институции 
-Стручната служба е должна да го извести директорот и 
наставничкиот совет и други релевантни институции за 
спроведените активности во насока на разрешување на 
инцидентот на насилство. 
 

Училиштето изрекува 
педагошка мерка на 
ученици вклучен во 
инцидент на насилство во 
зависност од тежината на 
стореното дело, а според 
Правилникот за 
изрекување на педагошки 
мерки на МОН 

 
ПОВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ ПОЛИЦИЈА 192 БРЗА ПОМОШ: 194 

 
Одговорни лица: педагошко-психолошка служба, директор и класните раководители 
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Позитивна социо - емоционална клима 
 

Во наставата не е важно само постигнувањето добри оцени, туку и стекнување искуство кое ќе помогне за понатамошно успешно функционирање на 
ученикот во демократското општество. Затоа, остварувањето на воспитно-образовните цели во училиштето во голема мера зависи од социо - емоционалната 
клима која постои во училиштето.  

Врз креирањето на позитивна клима во нашето училиште влијаат повеќе фактори, кои меѓусебно се поврзани и испреплететни. Еден дел од нив се 
релативно објективни и потешко може да се променат, како на пример: големината на местото каде се наоѓа училиштето, бројот на ученици во одделението, 
социо демографската структура на учениците и сл. Останатите се субјективни и на нив може да се влијае, а со самото тоа може да се менува и климата во 
училиштето и одделението. Меѓу сите овие фактори главна улога има наставникот, со својот стил на раководење, своите лични карактеристики и со својата 
стручност. Позитивната клима придонесува и за поголемо и поквалитетно ангажирање на наставниците при реализацијата на поставените воспитно-образовни 
цели, подобро училишно постигнување, позитивни ставови на учениците кон наставниците и кон училиштето, како и кон подобри интерперсонални односи. 

Генерално, работејќи на создавање позитивна социо-емоционална клима во нашето училиште, ориентирани сме кон целта истовремено да се води 
грижа за емоционалните и социјалните потреби на учениците. Развојот на пожелно однесување во училницата зависи од способноста на наставникот да ги 
задоволи социјалните и емоционалните потреби на учениците. Посебно внимание се посветува на детектирана ранлива група ученици во овој поглед, про 
што нашите наставници се раководат според следниве начела: 

 наставникот е подготвен да ги сослуша учениците; 
 наставникот е подготвен да одговори на нивните сугестии; 
 наставникот е подготвен да ги прифати и разбере нивните чувства; 
 наставникот е подготвен да ги вклучи во наставниот процес и да ги охрабрува при работата.  

Овие компоненти кои се дел од интерперсоналните односи кои постојат во училницата овозможуваат да постои слобода во комуникацијата, да 
учествуваат при донесувањето на одлуки, стимулира ученичко водство, флексибилност и сл. На тој начин успеваме да создадеме пријатна, подржувачка и 
позитивна емоционална клима во училницата.  

Стручната служба во училиштето е задолжена за планирање и раководење на активностите во овој домен, а истите се предвидени во Годишната 
програма за работа на училишниот психолог. 
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16. ОЦЕНУВАЊЕ 
 

Во училиштето континуирано се следи и се вреднува, оценува, постигнатиот успех на учениците. Следењето на постигањата на учениците се изведува 
индивидуално, групно и колективно во зависност од следената педагошка појава. Се врши по пат на соодветни инструменти и техники (усно и посмено 
проверување, тестови, писмени вежби, писмени вежби, контролни задачи, есеи, проекти, набљудување и др) со што се прибираат податоци, а потоа истите 
се евидентираат и обработуваат. Оценувањето на учениците се врши според критериуми и стандарди утврдени од Министерот за образование и наука и 
Бирото за развој на образованието. 

 
Училишно планирање за унапредување на оценувањето во учебната 2020/2021 година 

 

Планирањето на оценувањето на учениците во нашето училиште започна од учебната 2009/2010 година после посетените и реализираните обуки за 
“Примена на стандардите за оценување на постигањата на учениците”кој се реализираше преку ПЕП-проектот на УСАИД. Потоа, во 2011/12 година беа оджани 
и дисеминации на семинарот за сумативно оценување на учениците. Понатаму следуваше креирање јасна политика за оценување во училиштето, односно 
да се знае за што сите во училиштето ќе се залагаат во однос на објективноста, континуираноста на оценувањето, поддршката на учениците да ги постигнат 
поставените цели, етичноста и сл. Овие залагања им беа соопштени и на учениците и на родителите, а на ниво на училиште донесени се сите потребни акти, 
како: Кодекс за оценување, Критериуми за оценување на ниво на училиште и поставени стандарди и критериуми по секој предмет. 

Годинава училишното планирање на оценувањето продолжува со вградување на нови цели и активности кои ќе бидат превземени. И понатаму се 
обрнува внимание на комплетниот процес: 

 планирање на оценувањето; 
 избор на методи и изработка на инструменти за оценување; 
 спроведување на процесот на оценување; 
 формирање оцена; 
 информирање за сознанијата од оценувањето.  

 Реализацијата училишното планирање на оценувањето започна со дијагностицирање на состојбите, согледување на стручните оспособености на 
наставниот кадар и понатаму се одредуваа приоритетите.  

По завршувањето на соодветните анализи, а заради унапредување на процесот на оценување на учениците, за учебната 2020/2021 
годинаформулирани се следниве глобални цели: 

 Унапредување на континуитетот во оценувањето со акцент на критериумско сумативно оценување 
 Да се создаде база на податоци која ќе се употребува за следење на успехот на подолг временски период; 
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Постигнувањето на планираните цели е дадено во следната табела со активности за унапредување на оценувањето: 

 

Задача УНАПРЕДУВАЊЕТО ЗА ОЦЕНУВАЊЕТО 

Активност 

Временска рамка (месец)  Следење 

9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Носит
ел 

Начин на 
спроведув
ање(ресур
си) 

инстру
-менти 

Очекувани 
резултати 

Потре
бен 
буџет 

 x 
Одговор
но лице 

Трибина со ученици и родители: 
„Учиме за знаења, а не за оцени!“ - 
подигање на свеста кај учениците и 
родителите за вредноста на 
наученото и на оцената  

            Тим за 
оценув
ање, 
психол
ог 
учениц
и, 
родите
ли 

презентациј
аусни 
излагања 
на 
наставници
, ученици и 
родители, 
дебата 

материј
али 
базира
ни на 
светски 
искуств
а 

промена на 
пристапот 
кон 
учењето на 
учениците, 
подобрува
ње на 
успехот и 
интересот 

 

  

Следење на процесот на сумативно и 
формативно оценување - користење 
на формативните методи за 
сумативни цели 

            Директ
орпсих
олог 

Училишно 
планирање 
на 
оценување
то, 
планирања 
на 
наставници
стручни 
материјали 

чек 
листи 

континуите
т и 
релијабилн
ост на 
оценување
то 

 

  



ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  “ХАСАН ПРИШТИНА“ 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Страна 96/127 

Планирање на сумативното 
оценување по теми и на крај на 
периоди 

            настав
ници 

Наставни 
планови и 
програми, 
прирачници 
учебници 

Тематс
ки 
планир
ања, 
дневни 
планир
ања 

Ефективно 
планирано 
сумативно 
оценување,  

 

  

Изработка на објективни тестови на 
знаења 

            настав
ници 

тематски 
цели, 
стручни 
материјали, 
прирачници
, 
критериуми 
и 
стандарди 

чек 
листа- 
содржи
на на 
објекти
вен 
тест 

база на 
објективни 
тестови, 
подобрува
ње на 
постигањат
а на 
учениците 

 

  

Примена на различни методи на 
сумативно оценување 

            настав
ници 

материјал 
за усно или 
писмено 
проверува
ње 

белешк
иинстр
ументи 
за 
оценув
ање 

подобрува
ње на 
постигањат
а на 
учениците 
за 10% 
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16.1. Видови оценување и календар на оценување 

Во училиштето се спроведува интерно оценување на постигнувањата на учениците кое се одвива континуирано во текот на целата учебна година со 
анализи на состојбите во четири класификациони периоди. 

Постигањата на учениците во училиштето се оценуваат описно и бројчано.  

Во прво тримесечие, полугодие, второ тримесечие (I до VI одд) се оценува описно, на крајот на учебната година од I – III  одделение се оценуват 
описно, а од IV-VI одд постигањата на ученикот се оценуваат бројчано од (1) до (5). 

Учениците од VII-IX одд се оценуваат бројчано со оценки од (1) до (5).  

Ученикот од прво заклучно со петто одделение, поправило, неможе да го повторува одделението. 

Ученикот кој не успеал да ги совлада наставните содржини до крајот на учебната година како последица на подолго отсуство од наставата поради 
болест, преселување и други оправдани причини, по предлог на родителот или по предлог на одделенскиот наставник и стручните соработници на училиштето, 
а во согласност со родителот може да остане во истото одделение зашто одлука донесува наставничкиот совет на училиштето. 

Во текот на наставно – воспитната работа наставниците треба да го следат напредувањето на секој ученик поединечно со индивидуален пристап во 
работата. Имплементирањето на стандардите во оценувањето дадени од БРО е задолжително.  

Како примарна активност на секој наставник во секој од класификационите периоди е даго стимулира ученикот да усвојува знаења кон повисоките 
нивоа за знаења согласно стандардите (помнење, разбирање, применa, анализа, синтеза и вреднување). Од наставниците се очекува да вршат континуирано 
писмени проверки на знаењата на учениците каде ќе бидат имплементирани критериумите и стандардите во оценувањето. Наставниците го планираат и 
вршат оценувањето квартално – сумативно оценување (усно или писмено), со примена на различни методи на сумативно оценување, а во текот на годината 
оценуваат формативно. Заради подобрување на знаењата на учениците и формативните методи се користат за сумативни цели како би се овозможило 
континуитет и релијабилност во оценувањето. Во рамките на секоја паралелка ќе се формира комисија за оценување која ќе го следи оценувањето на 
соучениците, објективноста, редовноста, почитување на континуитетот при оценувањето. 

Одделенскиот раководител, односно раководителот на паралелката е должен за постигнатиот успех на учениците да ги известува родителите најмалку 
четирипати во текот на учебната година. Информациите се однесуваат на следните педагошки појави: општ успех по предмети, редовност на учениците и 
поведението на учениците.  
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Следење и вреднување на постигањата на учениците во училиштето во учебната 2020/2021 година ќе се врши според следниот план: 

Задача СЛЕДЕЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Активност 

Временска рамка (месец)  Следење 

9 

10 

11 

12 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Н
ос

и-
те

л Начин на 
спроведување(ресурси
) 

инстру-менти 

Очекув
ани 
резулт
ати 

 x 
Одговорн
о лице 

ин
те

рн
о 

оц
ен

ув
ањ

е 
 

бројчано сумативно оценување на 
постигањата на учениците од 
втората тријада (IV - VI) 

            

на
ст

ав
ни

ци
 

усно излагање, 
разговор, писмени 
проверки проектни, 
активности, 
самооценување, меѓу -
ученичко оценување, 
ученичко портфолио  

наст. листови, 
контрол. тестови, 
проектни задачи, 
квиз - прашања, 
домашни задачи, 
чек листи, 
аналитички 
листи, 
холистички листи 

подобр
у-вање 
на 
учењет
о и 
поучува
њето 

 

 

бројчано сумативно оценување на 
постигањата на учениците од 
третата тријада (VII, VIII и IX) 

            

наставници 

сумирање на 
постигањата на ученикот 
во текот на еден период, 
согласно стандардите и 
критериумите за 
оценување 

евидентни листи 
за активности и 
постигања, 
стандарди и 
критериуми за 
оценување 

   

сумативно оценување на 
постигањата на учениците со 
писмена проверка (писмени работи) 

            
наставници 

сумирање на 
постигањата на ученикот 
во текот на еден период, 
согласно стандардите и 
критериумите за 
оценување 

евидентни листи 
за активности и 
постигања, 
стандарди и 
критериуми за 
оценување 
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Задача СЛЕДЕЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Активност 

Временска рамка (месец)  Следење 

9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Н
оси-тел 

Начин на 
спроведување(ресу
рси) 

инстру-менти 
Очекувани 
резултати 

 x 
Одговорно 
лице 

ин
те

рн
о 

оц
ен

ув
ањ

е 
 

формативно оценување на 
постигањата на учениците 
(усно или писмено) 

            наставници 

усно излагање, 
разговор, писмени 
проверки проектни, 
активности, 
самооценување, 
меѓу -ученичко 
оценување, 
ученичко 
портфолио  

наст. листови, 
контрол. тестови, 
проектни задачи, 
квиз - прашања, 
домашни задачи, 
чек листи, 
аналитички 
листи, холистички 
листи 

подобру-
вање на 
учењето и 
поучувањет
о  

 

описно сумативно оценување на 
постигањата на учениците од првата 
тријада (I -III) 

            наставници 

сумирање на 
постигањата на 
ученикот во текот 
на еден период, 
согласно 
стандардите и 
критериумите за 
оценување 

евидентни листи 
за активности и 
постигања, 
стандарди и 
критериуми за 
оценување 

   

описно сумативно оценување на 
постигањата на учениците од 
втората тријада (IV - VI) 

            наставници 
сумирање на 
постигањата на 
ученикот во текот 
на еден период, 
согласно 
стандардите и 
критериумите за 
оценување 

евидентни листи 
за активности и 
постигања, 
стандарди и 
критериуми за 
оценување 

   

Писмени проверки на постигањата на учениците се вршат по претходно утврден план, соодветно Законот за основно образование и имајќи ги предвид 
ограничувањата (дневно најмногу по едно, а седмично по две писмени работи во едно исто одделение). Овој план за учебната 2020/2021 година . 
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16.2. Следење, анализа и поддршка во оценувањето 

 

Во училиштето континуирано се врши следење и проверка на усогласеноста на оценувањето со предвидените стандарди. Согласно Законот за основно 
образование, утврдена е процедураза поплаки и жалби по добиени оцени, како и начинот на информирање на родителите и учениците за овие прашања. 
Следење, анализа и поддршка при усогласувањето на оценувањето со предвидените стандарди врши директорот, стручната служба и училишниот тим за 
оценување во чиј состав се:  

 Идавер Адеми - обучувач за формативно и сумативно оценување; 
 Флутурие Џ. Шеј- обучувач за формативно и сумативно оценување; 
 Сиана Несими- обучувач за формативно и сумативно оценување; 
 Незир Бектеши- обучувач за формативно и сумативно оценување 
 Виолета Пајазит - обучувач за формативно и сумативно оценување 

Сите активности се одвиваат во соработка со предметните наставници иодделенските раководители.  

Стручната служба изготвува анализа на постигнатите резултати на учениците која е појдовна основа за анализа на работата на наставниците.  

 

16.3.  Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно-образовниот кадар 
 
За следење на воспитно-образовната работа во текот на оваа учебна година директорот, педагогот и психологот четири пати во годината (два пати во 
полугодие) ќе вршат непосреден увид кај секој наставник во квалитетот на планирањето и реализирањето на наставата. Увидите првенствено ќе имаат 
карактер на формативно вреднување, со цел  поддршка   на наставникот во подигање на квалитетот на работата. Увидот ќе  се фокусира на идентификација 
на вештини  што наставникот ги владее , вештини што треба да ги подобри и утврдување на  потребите за  професионален развој. 

Увидите ќе се вршат според однапред подготвен план  за следење или според укажана потреба, со соодветни инструменти за следење и  според следнава 
постапка: 

 Консултации пред посетата на час 

 Следење на часот /  Планирање и подготовка за час, организација, тек и изведба на часот, комуникација со учениците, 
оценување на учениците, создавање безбедна и стимулативна средина за учење 

 Консултации по набљудувањето на наставниот час 
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16.4. Самоевалуација на училиштето 

 

Согласно законот за Основно образование училиштето на секои две години спроведува самоевалуација на целокупната работа.Самоевалуацијата се 
спроведува според Правилникот за самоевалуација во основните училишта и индикаторите за мерење на квалитет на работата на училиштата изготвени  од 
државниот просветен инспекторат.  

Реализатори на самоевалуацијата ќе бидат седум тимови на наставници од одделенска и предметна настава, стручни соработници и родители, кои ќе работат 
на следниве подрачја: Наставни планови и програми, постигањa на учениците, Учење и насатава,  Подршка на учениците , училишна клима, ресурси  
и Раководство и креирање политика .  

Оваа учебна година треба се спроведе самоевалуацијата во училиштето за последните две години . 

Самоевалуацијата ја спроведува училишна комисија составена од пет члена од редот на наставниците, стручните соработници, воспитувачите и родителите 
односно старателите која по предлог на директорот ја формира училишниот одбор  

Самоеваулацијата се спроведува во три фази: подготвителна фаза, фаза на реализација и фаза на известување и усвојување според утврден план . 

 

1. Наставни планови и програми 2. Постигнувања на учениците 3. Учење и насатава 

1. Севинќ Ајавазовски 
2. Гзим Османи 
3. Сенџхан Мифтари 
4. Гзиме Белули 
5. Мерита Зекири 
6. Месуд Локи 
7. Соњица Милошевска 
8. Букурије Хоти-Метусх 
9. Семие Ислами 

1. Албјонда Исени 
2. Живка Ллактасх 
3. Блерта Исени 
4. Вјоллца Шеху 
5. Бллагица Михајлловска 
6. Ајнур Даути 
7. Арлинда Етеми 
8. Силвија Митевска 
9. Емира Велиу 

1. Виолета Пајазит 
2. Мирвете Рама 
3. Афердита Џафери-Даути 
4. Ганимете Османи 
5. Мевлут Бајрами 
6. Еллзина Полику 
7. Арсим Лесковица 
8. Сезгин Схакир 
9. Сејхан Бектеш 
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4. Подршка на учениците 5. Училишна клима 6. Ресурси 

1. Енисер Нуредини 
2. Аллмира Папиљ 
3. Есма Фазлија 
4. Валон Сума 
5. Ајтен Хоџха 
6. Мернусх Топојани 
7. Линда Фетаи 
8. Арун Незир 

1. Аллмира Мусиљ 
2. Ферди Бафтија 
3. Марија Лотиќ 
4. Блерта Исени 
5. Венера Рака 
6. Хидајете Локу 
7. Магбуле Садики 
8. Гордана Вапска 
9. Валнтина Фидановска 

1. Флора Демири 
2. Флутурије Џила-Шеј 
3. Гзим Ибраими 
4. Агрон Буши  
5. Зинка Ганиќ 
6. Илир Сопај 
7. Схпреса Реџепи 
8. Нуран Лимани 
9. Скендер Латифи 

7. Раководство и креирање политика 8. Надзорна комисија 1.  

1. Џелал Рамадани 
2. Лече Милевска 
3. Нора Бела 
4. Филип Христовски 
5. Кенан Дибрани 
6. Схермин Лимани 
7. Саније Латифи 
8. Афердита Шабани 
9. Арлида Етеми 

1. Лулиета Ќерими 
2. Идавер Османи 
3. Сиана Несими 
4. Незир Бектеш 
5. Блерина Иса 

 

 
  



ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  “ХАСАН ПРИШТИНА“ 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Страна 103/127 

17. ПРЕВЕНТИВНИ ПРОГРАМИ 
Во нашето училиште се спроведуваат превентивни програми преку кои имаме за цел да обезбедиме безбедности пријатна клима за работа на сите 

субјекти во училиштето. Посебно внимание обрнуваме на превенирање на секаков вид на насилство во училиштето за што училишен тим има изготвено 
Протокол за заштита на учениците од насилство, злоупотреба и запоставување во училиштето. Одговорност на сите субјекти во училиштето е да ја 
спроведуваат политиката против насилство.  

Во рамките на Програмата за здравствена заштита, како и во програмата за животни вештини, учениците се запознаваат со болестите на зависност и 
превенција од истите. Дел од овие превентивни програми се реализира и во редовната настава, на часовите по соодветни предмети и содржини. 

Заштитата од пожари, поплави и земјотреси е предвидена според следниот план:  
Заштита од пожари, земјотреси и други непогоди 

Одговорен наставник: Скендер Латифи и Гзим Oсмани  

Содржина - активност Цели Реализатор Ресурси Очекувани ефекти Време 

Тестирање на сигналите за 
опасност 

Утврдување на 
вистински сигнал 

Тим за планирање План 
Учениците го препознаваат 
знакот 

Септември 

Вежбовна активност 
против пожар за предметна 
настава 

Оспособување на 
тимот за брзо 
делување 

Тим за противпожарна 
заштита 

Противпожарни 
апарати 

Тимот е оспособен за акција Ноември 

Евакуација за спроведена 
активност 

Согледување на пропусти Тим од наставници План и записник 
Пропустите сесогледани и 
отстранети 

Ноември 

Вежбовна активност 
против пожар за одделенска 
настава 

Оспособување на 
тимот за брзо делување 

Тим за противпожарна 
заштита 

Противпожарни 
апарати 

Тимот е оспособен за акција Март 

Евакуација за спроведена 
активност 

Согледување на пропусти Тим од наставници План и записник 
Пропустите сесогледани и 
отстранети 

Март 

Тестирање на сигналите за 
опасност 

Проверка за успеш 
ност на сигналот 

Тим за планирање План 
Учениците го препознаваат 
сигналот 

Април 

Вежбовна активност 
за прва медицинска помош 

Оспособување на 
тимот за прва помош 

Тим за прва помош 
Медицински 
материјал 

Практична и успешна интервенција Мај 

Евалуација на спроведените 
активности 

Согледување на 
позитивни и негативни 
страни 

Тим од наставници Записници Согледани се мерки за понатаму Мај 
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18. ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО 
 

Училиштето постапува по препораките и насоките на санитарната инспекција во врска со одржувањето на хигиената во училиштето и заштита од 
заразни болести.  

Реализирајќи ја програмата за здравствена заштита и здравствено воспитување ќе се допринесе во изградување на здрава личност (психички, физички 
и социјална) способна да се грижи за своето здравје и здравјето на своето семејство, поблиската околина и заедница. За таа цел покрај редовните вакцинации 
и систематски прегледи организирани од ЈЗО - Здравствен дом, во училиштето ќе се организираат повеќе предавања, стручни излагања и работилници на 
различни теми, меѓу кои: превенција од ТБЦ, детска парализа, болести на зависност кај младите, СИДА, заразни болести, правилна исхрана и др. Исто така, 
грижата за здравјето на учениците ќе се одвива преку организирање излети, летување, а изборот ќе зависи од многу фактори и моментни состојби што ќе се 
нудат. 

Во ООУ “Хасан Приштина“ навремено и редовно се извршуваат санитарни и систематски прегледи на вработените. 

Од голема важност е, секако, и одржувањето на личната хигиена и хигиената во училиштето. Сите субјекти се обврзани да го почитуваат Куќниот ред, 
како и соодветниот Кодекс за однесување во училиштето каде што, меѓу другото, се пропишани и правила за одржување на хигиената. Училиштето особено 
ќе се заложи за правилна исхрана на учениците и согласно Законските одредби ќе понуди организирана исхрана (ужинка). Во зависност од потребите на 
Училиштето или укажувањата по дадена моментална ситуација (епидемии, пандемии и сл.) ќе бидат организирани трибини и предавања на одредени тема 
од страна на стручни лица. 

 

18.1.Хигиена во училиштето 
Училиштето во текот на летниот распуст ги презеде потребните хигиенско – технички мерки за да биде подготвено за работа во новата учебна година, 

и тоа: 

 генерално чистење и уредување на сите училишни згради; 
 косење на тревниците и кроење на дрвја во училишните дворови; 
 чистење и средување на подрумските простории; 
 чистење и дезинфекција на санитерните јазли 
 чистење и дезинфекција на ентериерот во училниците;  

Во текот на учебната година активностите за одржување на хигиената во училиштето континуирано се изведуваат од страна на задолжениот персонал 
хигиеничари.  
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Оперативна програма за грижа на училиштето за здравјето на учениците 

Планирани програмски 

активности 
Време на 
реализација 

опфатени 
ученици  

одговорен 
субјект Форма Очекувани цели и ефекти 

Осигурување на учениците Септември 1-9 одделение  Училиште  Групна Надомест при евентуални повреди 

Недела на борба против туберкулозата  Септември 1-9 одделение Наставник Фронтална Мерки за заштита и превенција 

6 Октомври: Светски ден за грижа за старите 
лица 

Октомври 1-9 одделение Наставник  Фронтална 
Зголемување на грижата за сатрите лица во 
семејството и надвор од него 

Предавање на тема -жолтицата заразна 
болест и заштита 

Октомври 1-9 одделение Наставник Фронтална 
Како да се заштитиме оджолтицата, мерки и 
заштита 

16 Октомври: Светски ден на 
храната:Умерена и разновидна исхрана-
важна за здравјето на учениците 

Октомври 1-9 одделение  Наставник Фронтална Колку е важна разновидната исхрана и како да ја 
подобриме 

Пушењето,алкохолот и дрогата се штетни 
по здравјето 

Ноември 1-9 одделение Наставник Фронтална Заштита и превенција, оттргнување на 
учениците од овие пороци 

Предавање на тема Грип и превенција од 
грипот 

Декември 1-9 одделение Стручно лице Фронтална Мерки за заштита и превенција од грип 

1 Декември-Светски ден на борба против 
сидата 

Декември 1-9 одделение  Наставник Фронтална 
Едукација за болеста, како да се заштитиме од 
оваа болест 

Витамините-дополнителни и заштитни 
материи по човековото здравје 

Декември 1-9 одделение Наставник Фронтална 
Подобрување на здравјето на учениците преку 
внесување навитамините во исхраната  

Безбедност и прва помош Февруари 1-9 одделение Наставник Фронтална 
Поголема безбедносрт заучениците во секакви 
ситуации и помош на лицата на кои им 
епотребна 
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Оперативна програма за грижа на училиштето за здравјето на учениците 

Планирани програмски 

активности 
Време на 
реализација 

опфатени 
ученици  

одговорен 
субјект 

Форма Очекувани цели и ефекти 

Предавање за превенција од беснило кај 
луѓето 

Февруари 1-9 одделение  Наставник Фронтална Сознанија како да се заштитиме од оваа болест 

Недела на борба против срцевите 
заболувања 21 - 28.02 

Февруари 1-9 одделение Наставник Фронтална Превенција и заштита 

Недела на борба против ракот01- 08.03 Март 1-9 одделение Наставник Фронтална Сознанија како да се заштитиме од оваа болест 

Чиста и здрава околина работна акција Март 1-9 одделение Училиште Групна Подигање на еколошката свест кај учениците 

Ден на екологијата Март 1-9 одделение  Училиште Групна 
Одржување хигиена во училишниот двор, 
одржување здрава и чиста околина  

Одбележување на 24 март - денот на борба 
против туберкулозата 

Март 1-9 одделение Училиште Фронтална 
Како да се заштитиме и одбраниме од оваа 
болест 

Учество на кошаркарски и фудбалски 
натпревари 

Според распоред 1-9 одделение Наставник Групна 
Правилен развој на телото, превенција од 
деформитети 

Одбележување на 7 април- Светскиот ден на 
здравјето 

Април 1-9 одделение  Наставник Фронтална 
Подигање на свеста како да го чуваме и 
негуваме сопственото здравје 

Учество на еколошкиот хепенинг по повод 
22.04-Денот на планетата Земја 

Април 1-9 одделение Училиште Групна 
Како да ја сочуваме и да се грижиме за чистата 
животна средина 

Еднодневна екскурзија од наставно научен 
карактер 

Мај 1-9 одделение Училиште Групна Физички активности 
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18.2. Систематски прегледи и вакцинирање 
 
Систематските прегледи и вакцинации ќе се вршат во текот на учебната година во согласност со планот на министерството за здравство. Систематските 
прегледи и вакцинации се вклучени во сите одделениа и се вршат во здравствената поликлиника „Бита Пазар“. 
 

План за имунизација и систематски прегледи 

Планирани програмски 
активности 

Време на 
реализација 

опфатени 
ученици  

одговорен 
наставник  

Реализатор Очекувани цели и ефекти 

Систематски преглед и 
ревакцинација MRP 

Според распоред на 
институција 

1 одделение  
одд. 
наставник 

Здравствен дом, одделение 
за имунизација и 
систематски прегледи 

Мерки за заштита и превенција, навремено 
откривање на евентуални болести и аномалии 

Систематски преглед и 
ревакцина DT и Polio 

Според распоред на 
институција 

2 одделение  
одд. 
наставник 

Здравствен дом, одделение 
за имунизација и 
систематски прегледи 

Мерки за заштита и превенција, навремено 
откривање на евентуални болести и аномалии 

Систематски преглед 
Според распоред на 
институција 

3 одделение  
одд. 
наставник 

Здравствен дом, одделение 
за имунизација и 
систематски прегледи 

Мерки за заштита и превенција,навремено 
откривање на евентуални болести и аномалии 

Систематски преглед 
Според распоред на 
институција 

5 одделение  
одд. 
наставник 

Здравствен дом, одделение 
за имунизација и 
систематски прегледи 

Мерки за заштита и превенција,навремено 
откривање на евентуални болести и аномалии 

Систематски преглед и прва 
доза HPV вакцина за 
девојчиња 

Според распоред на 
институција 

7 одделение  
одд. 
раководител 

Здравствен дом, одделение 
за имунизација и 
систематски прегледи 

Мерки за заштита и превенција,навремено 
откривање на евентуални болести и аномалии 

Систематски преглед и 
ревакцина Tetanus и 
Poloiomialitis 

Според распоред на 
институција 

6 и 7 
одделение  

одд. 
раководител 

Здравствен дом, одделение 
за имунизација и 
систематски прегледи 

Мерки за заштита и превенција,навремено 
откривање на евентуални болести и аномалии 

Вакцина Рубеола Според распоред 8 одделение 
одд. 
раководител 

Здравствен дом, одделение 
за имунизација и 
систематски прегледи 

Заштита и превенција 

Проверка на БСЖ вакцината 
Според распоред на 
институција 

1-9одделение  
одд. 
раководител 

Здравствен дом, одделение 
за имунизација и 
систематски прегледи 

Успешност на претходно извршенената вакцина 
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План на активности за превентивна стоматологија и едукација за орално здравје 

Планирани програмски 

активности 
Време на 
реализација 

опфатени 
ученици  

одговорен 
наставник  

Реализатор 
Очекувани цели и 
ефекти 

Деца родени 2009 год. залевање на пре-останатите 
трајни заби како и проверка 

Септември / 
Октомври 

6 одд одд. раководител 
Здравствен дом, одделение за 
превентивна стоматологија 

Мерки за заштита и 
превенција 

Деца родени 2010 год. продолжува залевањето на ново 
изникнати трајни заби како и проверка Октомври 5 одд. одд. наставник 

Здравствен дом, одделение за 
превентивна стоматологија 

Мерки за заштита и 
превенција 

Прва работилница „Градба и функција на орална 
празнина” 

Октомври 6 – 9 одд. одд. наставник Училиште Едукација за орално здравје 

Втора работилница „Правилна исхрана и контрола во 
внес на шеќери„ 

Ноември 6 – 9 одд. одд. наставник Училиште Едукација за орално здравје 

Деца родени 2013 год. продолжува залевањето на ново 
изникнати трајни заби како и проверка 

Ноември / 
Декември 

4 одд. одд. наставник 
Здравствен дом, одделение за 
превентивна стоматологија 

Мерки за заштита и 
превенција 

Трета работилница „Правилна орална работилница „ Февруари 6 – 9 одд. одд. раководител Училиште Едукација за орално здравје 

Деца родени 2012 год. продолжува залевањето на ново 
изникнати трајни заби како и проверка 

Февруари / 
Март 

3 одд. одд. наставник 
Здравствен дом, одделение за 
превентивна стоматологија 

Мерки за заштита и 
превенција 

Четврта работилница „Редовна посета на стоматолог и 
употреба на флуориди во превентивни цели„ 

Март 6 – 9 одд. одд. раководител Училиште Едукација за орално здравје 

Деца родени 2013 год. продолжува залевањето на ново 
изникнати трајни заби како и проверка 

Март / Април 2 одд.  одд. наставник 
Здравствен дом, одделение за 
превентивна стоматологија 

Мерки за заштита и 
превенција 

Деца родени 2014 залевање и резалевање на прв 
траен молар 

Април / Мај 1 одд. одд. наставник 
Здравствен дом, одделение за 
превентивна стоматологија 

Мерки за заштита и 
превенција 

Систематски преглед, залевање на први трајни молари 
издавање на медицински белешки за упис во прво 
одделение кај деца родени 2014 год. 

Мај Упис одд. наставник 
Здравствен дом, одделение за 
превентивна стоматологија 

Мерки за заштита и 
превенција 
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18.4. Едукација за здрава исхрана – оброк во училиштата 

 

Организирањето на исхрана во училишната кујна е во согласност со Правилникот за стандарди за исхрана во основно училиште.  

Во програмата за грижа на здравјето на учениците се планирани активности за  правилна исхрана на учениците, предавања за здрава храна  од  родители, 
здравствени работници и експерти од таа област кои би се реализирале во воннаставните активности 

На редовните часови се  обработуваат содржини поврзани со здравиот начин на исхрана и живеење 

На часот на одделенската заедница  се обработуваат теми за здрава храна 
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19. УЧИЛИШНА КЛИМА 
 

ООУ “Хасан Приштина“- Чаир, иако училиште кое функционира во урбана средина, препознатливо по квалитетот на работа и постигањата на учениците 
од различни области, како и остварување на визијата и мисијата на училиштето. Училиштето се залага за зголемување на грижата за здравјето и безбедноста 
на учениците, меѓусебното почитување и рамноправност на половите и развој на мултикултурните компетенции. 

Дисциплината и редот на учениците во училницата се неопходни доколку сакаме сето она што се испланира да се реализира. За таа цел училиштето има 
изготвено Кодекс за однесување на учениците, Кодекс за однесување на родителите и Кодекс за однесување на наставниците во училиштето. Исто така, 
без исклучоци се почитува Куќниот ред на училиштето. Сите субјекти во училиштето работат и се залагаат за добри меѓучовечки односи, ненасилна 
комуникација и меѓусебно почитување  
 

19.1. Дисциплина 
 
Цели на делување: 

 континуирано да се работи  со учениците за конструктивно решавање на сите училишни прашања, да се унапредува соработката и тимската работа 
(одделенските раководители, ученички парламент, стручни соработници, директор) 

 да се планираат и применуваат форми и методи на активна настава со кои се унапредува работната атмосфера во училницата, истата да биде 
мотивирачка и кооперативна 

 доследно да се применува  Правилникот за однесувањето на вработените, учениците, родителите и надворешни лица 

 одговорните наставници на активи, по одделенија, да изготвуваат месечни планирања на дежурствата со кои е покриен училишниот простор (ходници 
по катови, училишен двор, дежурни наставници за учениците од одделенска настава од 15.30  до 17 часот). 

 планирањата да се истакнуваат на видно место во училиштето 

 да  се финализира анализата и ревидирањето на постоечките правилници, со цел изготвување конкретни, јасно дефинирани правила на постапување 
и однесување, земајќи ги во предвид пред се новите документи од МОН (концепции, правилници, уптаства) 

 
 
  



ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  “ХАСАН ПРИШТИНА“ 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Страна 111/127 

19.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето   

 
Комисијата за уредување на училишниот простор работи во следниов состав: наставник по ликовно образование, наставник по техничко образование, 
одговорни наставници на стручни активи, ученици посебно се води грижа за промовирање на ученичките трудови и постигнувања во работата на комисијата 
активно се вклучуваат учениците, со свои предлози, идеи и реализации одделенски раководители со учениците од своите одделенски заедници  континуирано 
се грижат за училишниот простор 

19.3. Етички кодекси 

 
Приоритетни активности: 

 доследност во примената на Правилникот за однесувањето на вработените, учениците, родителите и надворешни лица 
 да се унапредува процесот на градење на атмосфера на заемно почитување и  соработка на сите субјекти во воспитно-образовниот процес како 

основа за успешно одвивање на воспитно-образовната работа, подобрување на работната дисциплина и безбедноста во училиштето  
 да се применува и промовира моделот на тимска работа, соработка, постапност и конструктивност во пристапот на решавање на различните прашања 

и проблеми од училишниот живот 
 да се финализира анализата и ревидирањето на постоечките правилници, со цел изготвување конкретни, јасно дефинирани правила на постапување 

и однесување, земајќи ги во предвид пред се новите документи од МОН (концепции, правилници, упатства и стандарди) 
 

19.4. Односи меѓу сите структури во училиштето 
 
Стратешка  развојна цел на училиштето е подобрување на системот на комуникација меѓу сите чинители на воспитно-образовниот процес: 

 да се подобри процесот на информирање во училиштето 
 да се интензивира соработката меѓу наставниците во стручните активи 
 да се интензивира соработката на одделенските раководители по одделенија 
 да се унапреди демократската партиципација на учениците во училишниот живот 
 да се создава, развива и промовира училишна клима на меѓусебно почитување и разбирање, конструктивна комуникација и соработка на сите субјекти 

(ученици, наставници, родители, Општината како основач) за остварување на заедничките цели 
 На конкретните цели ќе се работи во континуитет и систематично, согласно анализите и насоките од процесот на вреднување на постигнатото 
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20. ПРОФЕСИОНАЛЕН И КАРИЕРЕН РАЗВОЈ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ КАДАР  

20.1. Детектирање на потребите и приоритетите 

 

Тимот  за  професионален  развој  на образовниот кадар прави анкета за професионалната подготовка и стручност на наставниот кадар со цел  
детектирање и дефинирање на потребите од дополнителни обуки 

Наставниците и стручните соработници подготвуваат личен план за професионален развој  со цел самовреднување и определување на потребите за 
подобрување на своите професионални компетенции 

Во рамки на делувањето на Стручните активи се прават анализи, се разменуваат искуствата, сознанијата и конкретно се дефинираат и планираат 
содржините за професионален развој 

Преку работата на стручните органи во училиштето се даваат навремени информации и се планира учеството на наставниот кадар на  обуки и семинари 
одобрени и организирани од МОН ,БРО и други институции 

Во училиштето со редовно ажурирање на податоците се води професионално досие за секој наставник 

 

20.2. Активности за професионален развој 
 

Тимот за професионален развој, врз основа на направените анализи, детектирани потреби и дефинирани содржини за професионален развој изготвува план 
и програма за активности (програми за работа на стручните активи, Програма за професионален развој) кои опфаќаат интерни обуки и работилници, како  и 
обуки во организација на соодветни институции. 

 

20.3. Личен професионален развој 

 

Наставниците и стручните соработници, согласно правилниците од МОН, изготвуваат Личен план за професионален развој,  

Се планираат: компетенции кои треба да се стекнат или подобрат; активностите кои ќе се преземат за стекнување / подобрување на компетенциите; потребни 
ресурси; временска динамика и очекуваните  резултати.  

На крајот од учебната година  изготвуваат извештај за реализација на планот. 

Активностите за личен професионален развој се реализираат и следат во соработка со тимот за професионален развој и директорот. 
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20.4. Хоризонтално учење 

 

Професионалниот развој во училиштето се одвива и преку хоризонтално учење или учење едни од други. Се реализира преку различни видови организирано 
и планирано пренесување на знаењата и размена на професионалните искуства  во училиштето и во соработка со други училишта. За хоризонталното учење 
особено е важна тимската работа која овозможува рефлексија и вреднување на искуството и споделување на добри практики. Формите и методите за 
реализација на истото се инкорпорирани во програмите за работа на стручните тела на училиштето, акционите планови, како и во програмата за 
професионален развој . 

 

20.5. Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар 
 

Од СЕУ до визија за професионален развој на ниво на училиште 

Резултатите од процесот на самоевалуација на училиштето во периодот септември/јуни 2020 год. ни претставуваат појдовна основа за реална 
проценка на потребите за професионален развој на ниво на училиште. При тоа беа утврдени и следниве приоритетни активности кои се однесуваат на оваа 
проблематика: 

 Едукација на наставниците за работа со деца со посебни потреби; 
 Едукација за примена на ефективни техники и ресурси за учење; 
 Едукација на сите наставници за користење на расположливите технички средства и помагала во училиштето; 
 Едукација на наставниците за изработка на интегрирани планирања за постигнување меѓупредметни цели; 
 Примена на активни методи и облици на работа со посебен акцент на предметната настава; 
 Сертификација на наставниците за тековни професионални усовршувања; 
 Планирање на оценувањето (формативно и сумативно) во тематските и дневните планирања за реализација, со акцент на критериумско 

оценување; 
 Ефективно изведување на додатна и дополнителна настава во одделенска и предметна настава; 
 Подобрување на квалитетот на работата на активите со акцент на меѓусебно поврзување и постигнување на меѓупредметни цели и соработка 

меѓу активите во училиштето, но и надвор од него, со активи од други училишта; 
 меѓуетничка интеграција во образованието 
 интеграција на еколошки теми во редовната настава 
 Унапредување на воннаставните активности и соработката на училиштето со опкружувањето 
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Соодветно со горенаведените приоритети, ја дефиниравме визијата, целта и стратегијата за обезбедување на солиден професионален развој на ниво 
на училиште:  

ВИЗИЈА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИОТ КАДАР: 

Нашето училиште ќе настојува, работата во училиштето да се темели на детските права и мултикултурализмот, инклузивноста во кое секое дете ќе 
напредува според своите индивидуални способности и развиена свест за правата, обврските и меѓусебното почитување. Ќе обезбедува изведување на 
квалитетна настава поткрепена со ИКТ и ЕКО стандардите преку која учениците ќе стекнат знаења, способности и вештини неопходни за секојдневно 
функционирање. 

ЦЕЛ: „Сакаме нашето училиште да создаде база од добри идеи за работа со учениците и соработка со родителите, да обезбеди сопствени ресурси 
за работа и да постигнува максимални резултати, да развива добра комуникација и соработка со околината, други училишта во градот, државата и пошироко“ 

СТРАТЕГИЈА: „Наставниците, стручната служба и директорот да развиваат и негуваат култура и практика на тимска работа, преку хоризонтално 
учење, меѓусебно уважување и толеранција. На тој начин ќе се подобри квалитетот на знаења, вештини и способности на учениците и во крајна линија ќе се 
зголеми степенот на задоволство од работата на наставниците и ќе се развие мотивираност за континуиран професионален развој на училиштето како 
организација која учи“ 

 Врз основа на ова произлегоа неколку долгорочни цели: 
 Развивање на култура на тимска работа и хоризонтално учење 
 Унапредување на квалитетот на процесот и исходите од учењето и наставата; 
 Унапредување на квалитетот на комуникацијата меѓу сите субјекти во училиштето; 
 Развивање на соработката со локалната заедница и со други училишта; 
 Промовирање на работата на училиштето. 

Соодветно на долгорочните цели, е направен развојниот план за професионален развој на кадарот во ООУ “Хасан Приштина“ Чаир, за периодот од 
септември - 2018 година до август - 2022 година, кој за учебната 2020/2021 година ги предвидува следниве цели и активности: 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИОТ КАДАР 
 Љуљиета Черими - директор 
 Идавер Адеми - обучувач за формативно и сумативно оценување; 
 Флутурие Џ.Шеј- обучувач за формативно и сумативно оценување; 
 Сиана Несими- обучувач за формативно и сумативно оценување; 
 Незир Бектеши- обучувач за формативно и сумативно оценување 
 Арлинда Етеми – претседател на активот на одделенска настава  
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21. СОРАБОТКА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ СО РОДИТЕЛИТЕ/СТАРАТЕЛИТЕ  
 

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

Вклучувањето на семејствата и на заедницата во работата на училиштето е еден од главните елементи за постигнување подобри резултати на 
учениците, како и за поотворени и подемократски училишта. Тргнувајќи од заедничките интереси на училиштето и родителите, училиштето им овозможува на 
родителите да се организираат. Советот на родители се формира за организирано остварување на интересите на учениците во основното училиште. 
Родителите во училиштето се организираат во Совет на родители на ниво на секоја паралелка - одбори на родители и Совет на родители на ниво на целото 
училиште. Од Совет на родители на паралелките се избира по еден претставник од секоја паралелка и него го бираат родителите на родителскиот состанок 
на паралелката. претставници кои членуваат во СР на ниво на училиште. Од редовите на СР се бираат претставници за во Училишниот одбор. 

Во советот на родители има Првото свикување на советот на родителите го врши директорот на училиштето, а подоцна состаноците ги закажува 
одбраниот Претседател на советот.  

Соодветно Законот, Советот на родители ги има следниве надлежности: - дава мислење за предлог програмата за развој на основното училиште 
и за годишната програма за работа;  

 расправа за извештајот за работата на училиштето;  
 предлага програми за подобрување на стандардите за наставата;  
 дава согласност на предлозите на директорот за воведување повисоки стандарди;  
 разгледува жалби на родителите во врска со воспитно-образовната работа;  
 избира претставници во училишниот одбор на основното училиште, и 
 врши други работи утврдени со статутот на училиштето. 

Задачата на претставникот на родителите од паралелката пак, е и да му помага на раководителот на паралелката во остварувањето на програмските 
задачи и други активности во врска со психо-физичкиот развиток на учениците.  

Активностите на Советот на родители се спроведуваат согласно програмата за работа на ова тело, која е дадена во прилог на Програмата за работа 
на училиштето.  

  



ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  “ХАСАН ПРИШТИНА“ 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

Страна 116/127 

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

Родителите постојано ќе бидат вклучени во процесот на учење со тоа што ќе бидат информирани за наставниот план и програма, како и самиот наставен 
процес на различни начини: 

 преку Советот на родители 
 преку групни и индивидуални средби со наставници 
 преку стручната служба на училиштето 
 преку Е-дневникот 

Со тоа ќе им се даде можност навреме да бидат информирани и навреме да делуваат по прашањето на успехот и поведението на своите деца. 
Учеството на родителите во процесот на учење ќе биде насочено и кон давање помош при изработка на нагледни средства и дидактички материјали за 
покреативно изведување на наставата. 

 Во активностите во училиштето  

Ќе бидат земени во предвид дадените предлози од стана на родителите, во однос на учество на разни манифестации (продажни, изложбени и собирни 
акции во училиштето) како помошници во изработка на производи зависно од темата , промоции, како и посета на одредени институции и објекти кои се 
тесно поврзани со наставниот план и програми.  

  Во донесување одлуки  

Како членови на органите на училиштето активно ќе учествуваат во давање предлози за донесувањето одлуки во врска со изведување екскурзии, 
опременост на училиштето, организирање презентации, трибини на теми интересни за учениците и родителите, уредување на училишниот простор и сл. 

21.3. Едукација на родителите/старателите 
 
Ќе бидат организирани едукативни работилници за родители во склоп на работата на Советот на родители, родителски средби и други форми на работа 
со родителите, средби со стручната служба во функција на Советување на родители, како и индивидуални средби и средби во мали групи од едукативен 
карактер 
 

 Изработка на брошура за родители 

Со цел родителите подобро да се запознаат со структурата и работата на училиштето  се изработува брошура која им се дава на родителите и на секој 
заинтересиран за нашето училиште 
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22. КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И ПРОМОЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 
 

21.1. Комуникација со локалната заедница 

 

Ова програмско подрачје го планираме со цел да ги ставиме сите ресурси на локалната средина во функција на училиштето, а кои се од интерес за 
воспитно образовната работа. Преку ова подрачје ги остваруваме следните задачи: 

 искористување на материјалните можности на локалната средина за унапредување на дејноста на училиштето; 
 збогатување на воспитно-образовната работа како резултат од искористување на можностите на институциите од областа на културата, 

спортот и сл; 
 организирање на заеднички културно-уметнички, образовни спортски и други манифестации со другите училишта од општината; 
 збогатување на воспитно-образовната работа како резултат на размена на знаења, мислења и искуства со наставниот кадар од другите 

училишта од општината; 

Заради остварување на предвидените цели училиштето на високо ниво ја одржува комуникацијата со локалната самоуправа и месното население. 
Комуникацијата најчесто е непосредна и усна, но службените контакти поткрепени со документација се остваруваат со пишана и електронска комуникација. 
Се предвидува да се реализираат состаноци, средби, дебати, трибини, согласно соодветни Програми кои се дел од Годишната програма за работа на 
училиштето.  

Дел од културно образовните активности во училиштето ќе се реализираат во соработка со населението од локалната средина и преку Детската 
организација на училиштето, која е основен двигател на сите активности, преку организацијата на Црвен Крст, реализацијата на еколошката програма и ќе се 
превземаат најразлични акции за соработка, а кои се од интерес и на училиштето и на локалната средина. 

Бидејќи нашето училиште опстојува во Урбана средина каде има концентрација на субјекти од бизнис секторот, комуникацијата со нив оди малку 
Подобро ија проценуваме како успешна. Посети на институции и бизнис-компании во локалното опкружување, собири и здружувања по одредени случувања 
во училиштето на кои се промовираат постигнати резултати од различен вид, промовирање на проектни активности, комуникација со медиуми и др. се 
предвидени во посебни програми. 
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План на активности за соработка со локалната средина 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализација Реализатор Ресурси Очекувани исходи и ефекти 

Средба нa литературни и 
ликовни дружини 

Се определува според 
потребите 

Членовите на 
секциите и 
наставникот 

Лични творби по избор 
и според барањата 

Соработка, дружење 

Соработка на ученичките 
заедници 

Се определува според 
потребите 

Членови на уч. 
заедница и одговорни 
наставници 

Изготвени програми Подобрување на работата во училиштето 

Соработка и средби на детските 
организации од одделенска 
настава 

Се определува според 
потребите 

Членови на детските 
организации и 
наставници 

Изготвени програми  Подобрување на работата во училиштата 

Соработка на стручен план меѓу 
училиштата  

Ноември-март Наставници, директор Стручна литература Подобрување на работата во училиштата 

Учество на разни заеднички 
спортски манифестации 

Се определува според 
потребите 

Членовите на 
секциите и 
наставникот  

По избор  Соработка, дружење 

Музички средби и хепенинзи 
Се определува според 
потребите 

Членовите на 
секциите и 
наставникот 

По избор  Соработка, дружење 

Соработка со средни училишта и 
нивна промоција  

Mај 
Ученици, наставници, 
директор 

Материјал по избор на 
учениците 

Подобро информирање на учениците кое 
ќе им помогне во одлуката за 
продолжување на нивното образование 

Училиштето и локалната средина  По потреба 
Училиштето и 
локалната средина 

Годишни програми на 
наставниците  

Јакнење на соработката 

По потреба манифестации 
организирани од општината  Континуирано Општината 

Програми на 
општината 

Негување и издигнување на културното 
ниво 

Прибирање информации за 
активностите на месните 
заедници и здруженија 

Октомври Директор и комисии Документи и програми Зголемување на интересот за соработка 

Учество во прославата на Денот 
на Општина ,, Чаир,, 

 Наставници и ученици 
Подготвени изведби 
соучениците 

Афирмирање на општината 
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Информирање на 
градоначалникот за патрониот 
празник на училиштето 

Мај 
Директор и 
претседател на 
Уч.одбор 

Изготвени програми Подобрување на работата во училиштата 

 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Ресурси Очекувани исходи и ефекти 

Перманентна соработка со устаниви и 
претпријатија  

Континуирано 
Директор и 
претседател на 
училишен одбор 

Програми и проекти 
Подобрување на условите во 
училиштето 

Едукација на учениците за 
функционирање на општината 

Во текот на 
годината 

Ученици и лица од 
општината 

Програми, проекти и 
портфолија 

Продлабочување на знаењата 

Учество и посета на манифестации 
од јавен интерес  

Континуирано Вработени и ученици Програми Подобрување на културното ниво 

Средба со претседателот на советот на 
општината  Maj 

Директор и 
претседател на советот Законски прописи  Унапредување на демократската свест 

Презентирање на постигањата 
на училиштето  

Јуни 
Директор и стручни 
соработници 

Документи и извештаи Афирмирање на училиштето 

22.2. Соработка со институции од областа на културата и образованието 

За поадекватно реализирање на наставниот план и програм, за полесно осознавање на наставните планови и содржини планирани се посети на 
одредени објекти и манифестации од областа на културата кои ќе ги збогатат знаењата на учениците: 

 Театар за деца и млади 

 Народен театар 

 Стадион во Чаир 

 Сала ,, Шабан Трстена,, 

 Музеј на жртвите на холокаустот 

 Музеј на ВМРО 
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 Библиотека “Другарче” 

 Саем на книгата 

 Етнолошки и природо - научен музеј 

 Градски кина 

 Изложби 

 Снежен град Маврово 

 Црква Св. Спас и Даут- Пашин амам 

 Археолошки музеј на РМВ 

 Јаја Пашина џамија 

 Јаја Пашина џамија 

 Спортска сала Кале 

Соработката со други воспитно - образовни установи ќе значи соработка со основните училишта од општина ,,Чаир,,,градот и пошироко и ќе се одвива 
во насока на активности кои ги третираат наставата и воннаставните активности како што се натпреварите во знаење во разни подрачја, ликовни хепенинзи 
илитературни читања и разновидни спортски натпревари.  

 Предвидена е посета на други институции од интерес за наставата  

 пошта, ЗОО, Аеродром, Железничка станица 

 Посета на метеоролошка станица 

 Посета на верски институции 

 Посета на ПМФ  

 Посета на Планетариум-II,III,IV,V,VI 

 Посета На Куршумли Хан  

 Посета На Музејот на Слободата 

 Посета на објектот на Европска Унија 

 Посета на Аквадукт 

 Посета на инсититот за сеизмологија 
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 Посета на ботаничка градина 

 Посета на етнолошкиот музеј 

 Посета на Парламентот на РМ 

 Посета на фабриката за леб 

 Посета на хисториски објекти ( Стоби) 

 Посета на Скопското кале 

 Посета на Старата чаршија 

 Посета на центарот за странски јазици 

 Посета на салата за опера и балет 

Наставните посети надвор од училиштето за учениците од прво до деветто одделение ги планираат наставниците во своите наставни програми. Овие 
посети се планираат и реализираат и со цел да се искористат како ефективни ресурси за учење и стекнување трајни знаења. Меѓу другите цели се и: 

 Да ги прошират сознанијата за непосредната околина 
 да се оспособуваат за набљудување, опишување и споредување 
 да се оспособуваат да користат различни извори на знаења 
 да ги прошират знаењата за културното богатство на својата татковина 
 да се ориентираат во просторот и времето 
 да ги прошират знаењата 

22.3. Соработка со други институции 
Соработката на училиштето со здравствените организации се сведува најчесто на соработка со Здравствен дом поликлиника Бит Пазар, во рамките 

на предвидената здравствена заштита на учениците. 

Во рамките на реализација на предвидените проекти ќе се остварува и соработка со НВО секторот и Здруженија на граѓани кои ги поддржуваат истите.  

Училиштето е активен поддржувач на спортот и нашите ученици постигнуваат забележителни резултати на ова поле. Тоа допринесе за 
воспоставување на контакти со спортски друштва и клубови кои функционираат во Општина ,,Чаир,, Најплодна соработка се реализира и се планира со РК 
“Лириа“ кој им овозможува на нашите ученици бесплатна посета на натпревари, средби со поедини спортисти и членување во подмладокот на клубот. Во 
зависност од афинитетите на учениците предвидена е и соработка со ФК ,,Лириа,,каде досега членуваа голем број наши ученици од претходните генерации. 
Соработката, пак, со карате клубот „Лириа“ трае веќе четири години, на задоволство на учениците. Карате клубот ги нуди своите услуги во местото на живеење 
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на учениците што значи многу ако се земе во предвид местоположбата на населените места во однос на градот. Ако има интерес за соработка од страна на 
родителите и учениците, та ќе продолжи и во учебната 2020/2021 година.  

 
Програма за ученички посети надвор од училиштето 

 

  

Планирани 
посети 

Цели на изведување Активности Реализато
р 

Учесници 
ученици 

Временска 
рамка 

Очекувани исходи и ефекти 

Посета на Зоолошка 
градина  

Поврзување на теоријата 
со практиката 

 Домашни и диви  
животни и птици 

Одд. 
наставници 

Ученици од  
 I – V одд 

Прво полугодие 
месец 
октомври 

 Продлабочени и трајни 
знаења за животните 
и птиците во ЗОО 

Посета на театар  
Се запознаваат со 
театарските уметности 

 Театар за деца и  
младинци 
Играна или 
куклена претстава 

Одд. 
наставници 

Ученици од 
I – V одд 

Прво полугодие 
месец 
ноември 

 Љубов кон театарската Уметност 
Создавање навика за посета на 
театар 

Посета на културно 
историски 
споменици, значајни 
градби некогаш и 
денес 

Да ги почитува традицијата 
и културното наследство на 
својата заедница и  
на другите заедници во 
родниот крај 

Културноисториски 
Споменици значајни 
градби некогаш и денес 
Кале, Тумба Маџари 

Одд. 
наставници 

Ученици од 
I – IX одд 

Второ полугодие 
месец 
април 

 Запознавање соразличностите на 
луѓето и нивно заемно почитување 
Класифицира стари и нови градби 

Посета на автобуска 
станица, железничка 
ста-ницаи аеродром 

Да ги препознава и 
именува позначајните 
објекти во непосредната 
околина 

 Сообраќај и 
видови сообраќај 

Одд. 
наставници 

Ученици од  
 I – V одд 

Второ полугодие 
месец мај 

 Го знае значењето на поважните 
објекти во градот 
 Безбедни учесници во сообраќајот 

Посета на 
етнолошки и 
природно – научен 
музеј 

Да ги препознава и 
именува позначајните 
објекти во непосредната 
околина 

 Народни носии 
 Народни инструменти 
Жива и нежива Природа 

Предметни 
наставници 

Ученици 
одVI - IX 
одд 

Второ полугодие 
месец 
април 

 Проширени, продлабочени и 
трајни знаења за културните  
традиции, обичаи, носии и народни 
инструменти 

Посета на 
планетариум 

Препознавање и 
именување на звездите на 
небото 

 Звезди и Созвездија 
Предметни 
наставници 

Ученици 
одVI - IX 
одд 

Второ полугодие 
Месецмај 

 Продлабочени и трајниЗнаења за 
планетарниот систем 
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22.4. Соработка со медиуми 

 

Заради подобра информираност на заинтересираните субјекти, но и заради промоција и градење имиџ на училиштето, ООУ „Хасан Приштина“ 
соработува со пишани и електронски медиуми од непосредната околина. Националната телевизија МТВ, ЕРА, АЛСАТ-М, ТВ 21, Тв Клан Македониа, Тв Шења, 
телевизија се наши долгогодишни партнери во оваа сфера, а соработката е предвидена да продолжи и во нареднава учебна година. Дневниот весник Коха, 
Шења, Заман, се дел од пишаните медиуми со кои соработката продолжува во континуитет. Детските постигнувања и творби се промовираат во детските 
списанија. Најчесто како медиум за промоција на работата и постигнувањата на училиштето се користи Интернетот. Училиштето има своја група на соц. мрежа 
и тука ги пласира најблаговремено сите вести. На почетокот на секоја учебна година се изработува информативен флаер за Годишната програма за работа 
на училиштето и тој е наменет за родители, ученици, месно население, претставници од лок. самоуправа и други заинтересирани страни.  

Активностите во оваа сфера на соработка се планирани во следнава табела:  

 
Планирана програмска 

активност 
Време на 

реализација Реализатор Содржини на објавување 
Очекувани исходи и 

ефекти 

П
ЕЧ

АТ
ЕН

И
 

М
ЕД

И
УМ

И
 Објавување на материјал (текст 

и слики) во списанијата: 
Во текот на годината 

Одговорни 
наставници и 
ученици 

Ликовни галерии, хепенинзи, 
еколошки акции на малдите и 
граѓаните, патронен празник, 
саем на книгата, значајни 
манифестации и постигања на 
учениците 

Афирмирање на 
училиштето 

ЕЛ
ЕК

ТР
О

Н
С

КИ
 М

ЕД
И

УМ
И

 

Македонска телевизија ,Алсат, 
ТВ21, тв Шења, м ,и Ера 

Во времето на денот 
на училиштето, по 
повод одредени 
манифестации и 
настани 

Одговорни 
наставници и 
ученици 

Забавни содржини посветени на 
патрониот празник, содржини 
поврзани со активности од 
актуелните случувања  

Промовирање на 
постигањата 

ИНТЕРНЕТ– страна на 
училиштето 

Во текот на годината 
Сали Алили и 
Енисер Нуредини 

Тим од ученици 

Флаер на училиштето, Годишна 
програма, Годишен и 
полугодишен извештај 

Транспарентно 
информирање за работата 
на училиштето 

Одговорен наставник: Сиана Несими 
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23. СЛЕДЕЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО 
 
При следење на реализацијата на Годишната програма за работа на училиштето се тргнува од планот за развој на училиштето, насоките за 

самоевалуација на работата на училиштето и од законските и подзаконските акти врз кои се заснова истата.  

Директорот на училиштето и струната служба поднесуваат полугодишен и годишен извештај за реализацијата на Годишната програма, врз основа на 
извештаите на наставниците и стручните соработници кои се одговорни по одредени подрачја, но и врз основа на сопствените согледувања и реализација. 
Овие извештаи се разгледуваат и усвојуваат од страна на Наставнички совет, Совет на родители и Училишен одбор. Примерок од извештаите се испраѓа и 
до службата од секторот образование на Основачот.  

 

 

24. ЕВАЛУАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 
 

Евалуацијата на реализацијата на планираните активности со Годишната програма ќе се врши во рамки на работата на стручните органи на Училиштето, со 
временска динамика по класификациони периоди (ноември, јануари, април и јуни) , преку користење на соодветна педагошка документација (чек-листи, 
извештаи, евиденција во дневниците за работа, анкети),со анлиза, заклучоци и предлог мерки. 
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25. ЗАКЛУЧОК 
 

OOУ ,,Хасан Приштина “ , образува и воспитува генерации веќе 57 год. Модерно, современо и ефективно училиште, лидер во општината и во регионот, 
училиште кое е препознатливо по својот квалитет и успеси .  

Негувајќи ја својата култура и традиција, почитувајќи ги различностите, традициите на други култури и народи успеваме да дадеме сопствен печат во 
Општината , Градот и пошироко .   

Го поттикнуваме емоционалниот и социјалниот развој на учениците почитувајќи ги индивидуалните карактеристики на учениците, етничката 
припадност и родовата еднаквост.  

Нашето училиште го поддржува професионалниот развој на наставниците при тоа обезбедувајќи задоволство и ефективност на сите вклучени во 
воспитно-образовниот процес. Овде учениците ќе стекнуваат квалитетни и трајни знаења, знаења потребни за идни граѓани на 21 век . 

Подготвени сме да одговориме и на предизвикот за учење на далечина и доживотно учење и сите заеднички ќе се потрудиме да одговориме на новите 
предизвици со новонастанатата состојба .  

Вработените активно ќе се вклучат во реализацијата со снимање на часови. и активно користење на електронските образовни платформи. Преку 
реализацијата на образовниот и воспитниот процес, ќе се грижиме за задоволување и развивање на индивидуалните интереси и способности на учениците, 
вклучувајќи ги во работата на секциите, спортските клубови кои ги нуди училиштето и другите воннаставни активности.  

Со тоа ќе ја поттикнуваме и заедничката работа која придонесува за развивање на меѓусебна доверба и дружење на учениците во слободното време.  

Според афинитетите и способностите нашите ученици активно ќе учествуваат во сите натпревари кои ќе бидат организирани од страна на општината, 
градот, други училишта, невладини организации како и во рамките на самото училиште , тековно од страна на наставниците како ментори. Со тоа ќе го 
развиваме натпреварувачкиот дух,  кој ќе придонесе за зближување на учениците од разни средини. Преку натпреварите се развива и се продлабочува 
интересот на учениците, се воспоставува активен однос кон наставата, се продлабочуваат и се прошируваат ученичките знаења. 

Родителите ќе бидат вклучени , впрочем тие беа и иницијатори и во голема мера помогнаа да стартуваме со наставата на далечина , во процесот на 
учење со тоа што ќе бидат информирани за наставниот план и програма .  

За наставниот процес ќе ги информираме преку: Советот на родители,  групни и индивидуални средби со наставници, преку стручната служба на 
училиштето и преку Е-дневникот. Учеството на родителите во процесот на учење ќе биде насочено кон давање помош при изработка на нагледни средства и 
дидактички материјали за покреативно изведување на наставата, во давање на предлози во однос на учество на разни манифестации (еколошки, продажни, 
изложбени и хуманитарни  акции во училиштето) како помошници во изработка на производи зависно од темата, промоции, како и посета на одредени 
институции и објекти кои се тесно поврзани со наставниот план и програми.  
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Членови на Советот на родители и членовите на Ученичката заедница и Парламентот и органите на училиштето активно ќе учествуваат во давање 
предлози за донесувањето одлуки во врска со изведување екскурзии, топол оброк и ужинка за учениците, опременост на училиштето, организирање 
презентации, трибини на теми интересни за учениците и родителите, уредување на училишниот простор и училишниот двор.  

Препознатливи сме по тоа што и досега досега голем бр. на ученици излегле надвор од границите на нашата татковина , преку проекти и директно се 
запознале и заедно работеле со ученици  од различни култури и припадности, споделувајќи знаења и искуства . 

Училиштето ќе ја продолжи успешната соработка со локалната средина, општината, меѓународните организации, невладините организации преку 
разни проекти, хуманитарни акции и разни други активности. Ќе останеме секогаш транспарентни во нашето работење и отворени за соработка, постојано 
надополнувајќи го триаголникот наставник-ученик-родител без кој и не може да се замисли успешното функционирање на едно училиште. 

 

26. КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА  
 Директор : Љуљиета Ќерими 

 Стручна служба 

 Претседатели на активи 

 

 

27. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 
 Закон за образование и воспитание во Република Северна Македонија (Сл весник на РСМ бр. 161 /2019) 

 Правилник за формата и содржината за годишната програма за работа на основно училиште Бр. 14-1232/1 

 Закони од интерес за дејноста на училиштето како правен субјект:  

 Закон за работни односи,  

 Закон за јавни набавки,  

 Закон за организација и работа на органите на државната управа и други закони  

 Подзаконски и интерни акти (етички кодекс, деловници за работа на стручните органи и тела на училиштето итн.), правилници (Правилник за 
работа на комисии, Правилник за дежурства на наставници, Правилник за работно време и др.) 

 Наставните планови и програми  
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 Концепција за деветгодишно основно образование 

 Статут на училиштето 

 Развојна програма од 2018 - 2022 година 

 Програмата за работа на училиштето од 2020/2021 година 

 Самоевалвација од 2018-2020 год 

 Извештаи (Годишен извештај на училиштето од 2019/2020 година) 

 Извештаи за финансиското работење на училиштето 

 Записници. 

 

 

 

 

 

Август, 2020 год. 

 

Директор  

_________________________   

Lulieta Qerimi           Претседател на училишен совет 

             ______________________ 

              Besim Bushi 

 


