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1. Вовед 

Годишната програма за работа на училиштето е документ кој ги содржи планираните 

активности за 2021/2022 година и истиот се заснова на: 

 

• Законот за средно образование, Закон за работни односи, Закон за јавни набавки, 

Закон за организација и работа на органите на државната управа и тн. 

• Под- законски и интерни акти: Статут, етички кодекс, деловници за работа на 

органите, правилник за работа на комисии, правилник за дежурства на професори, 

правилник за работно време итн. 

• Наставните планови и програми  

• Концепција за средно образование 

• Статут на училиштето 

• Програма за развој на училиштето 

• Програмата за работа на училиштето од претходната година 

• Извештаи: Годишен извештај на училиштето од претходната учебна година, 

извештаи од интегрална евалвација, од само- евалвација, програма за развој, 

извештај од екстерно оценување, извештаи за финасиското работење на 

училиштето, записници. 
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2. Лична карта на училиштетo 

 

 

  

Име на училиштето Средно училиште на Град Скопје  

Гимназија „Раде Јовчевски-Корчагин“ 

Адреса Ул. Трета Македонска Ударна Бригада бр. 9, 

Центар, Скопје 

Телефон    факс Тел: 02-3115116        тел/факс: 02-3115116 л. 118 

Web страница www.rjk.edu.mk 

e-mail адреса gimnazijarjkskopje@yahoo.com 

Верификација Со акт бр. 09-2435/1 од 15.05.2004 г. на 

Министерството за образование и  наука 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rjk.edu.mk/
mailto:gimnazijarjkskopje@yahoo.com
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2.1. Историјат на СУГС Гимназија „Раде Јовчевски-
Корчагин “, Скопје 

Училиштето за средно образование СУГС „Раде Јовчевски – Корчагин“ - Скопје, 

како самостојно училиште постои од 01.12.1960 година како 4-та Скопска гимназија. 

Гимназијата е основана со акт Решение број 17084 на Народен одбор на Скопската 

околија. Гимназијата почнува со работа веднаш во учебната 1960/61 год. До 1978 год. 

гимназијата работи со овие две насоки кога има нова верификација под ФИ број 1700/78 

од 03.01.1979 год. и има три насоки:  

- математичко - физичка 

- општа насока 

- општествено - научна  

Од 1984 год со решение за верификација број 11- 3625/1-83 од 10.10.1984 год. на 

Републички комитет за образование и наука од гимназија преоѓа во насочено 

образование и во училиштето се образуваат кадри од IV степен од: 

- математичко - информатичката струка 

- физичко - техничката стурка  

Системот на насочено образование претрпе одредени измени во смисла што беа 

намалени бројот на струките и Училиштето во системот доби нова верификација со 

Решение број 1145/1 од 5.7.1990 година на Републичкиот комитет за образование и 

физичка култура за образование на кадри од 4- ти степен за природно - математичка 

струка. 

Како природно - математичка гимназија работи до учебната 2001/02 кога со 

спроведувањето на Реформираното гимназиско образование со акт бр. 09-2435/1 од 

15.5.2004 г. на Министерството за образование и  наука, Гимназијата ,,Раде Јовчевски-
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Корчагин”-Скопје, работи како средно училиште на Градот Скопје  со гимназиско 

образование во кое наставниот процес се реализира преку подрачјата: 

             - природно-математичко,  

             - општествено-хуманистичко и  

             - јазично – уметничко подрачје. 

2.2. Локација  

 

СУГС Гимназија „Раде Јовчевски-Корчагин” се наоѓа во Скопје, општина – Центар, 

во непосредна близина на Олимписки базен. 

СУГС Гимназија „Раде Јовчевски-Корчагин”, Скопје, располага со училишна зграда 

од 5532 м/2 со подрум, приземје и еден кат  и фискултурна сала  од 666 м/2. 

Училиштето е оградено со цврста железна ограда со што во голема мера се 

зголемува сигурноста за непречено одвивање на наставата, како и можноста од 

искористување на капацитетите во вечерните часови. 

Во дворот на училиштето е поставена биста на нашиот патрон Раде Јовчевски-

Корчагин и донирана биста од наставникот по ликовна уметност Сашо Саздовки, која 

исто така се наоѓа во дворот на училиштето. 

Професионализмот, високите критериуми на работа ја одржуваат гимназијата на 

врвот. Освен во државата, постигнува високи резултати и на меѓународно ниво. Во 

својата образовна и културна мисија низ децениите, оваа гимназија, која го носи епитетот 

на најдобра меѓу најдобрите, прерасна во достоен репрезент на она што се нарекува 

вистински избор во образованието. 

2.3. Просторни можности  

СУГС Гимназија  „ Раде Јовчевски-Корчагин”, Скопје, располага со :    
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Просторија Број Намена 

Кабинети 11 За извршување на наставата во училиштето 

Училници 16 За изведување на наставата во училиштето 

Свечена сала 1 
За оджување на свечености и други потреби на учениците 

и вработените 

Работилници 2 За потребите на домаќинот 

Магацин 1 За складирање на материјали за потребите на училиштето 

Соба за 

хигиеничарки 
4 За потребите на хигиеничарките во училиштето 

Спортска сала 1 
За изведување на наставата по спорт и спортски активности, како 

и за разни наставни и вон наставни активности 

2.4. Управни и стручни органи и тела 

2.4.1.  Училишен одбор 

Училишниот одбор е орган на управување во училиштето. Тој брои дванаесет 

членови: тројца претставници од родителите на учениците, еден член од 

Министерството за образование и наука, еден член од Стопанска комора, четири 

претставници од наставниците и тројца претставници од Град Скопје. Училишниот одбор 

на општинското средно училиште, односно средното училиште на Градот Скопје:  

-  донесува статут;  

- предлага годишна програма за работа и извештај за работа до советот на 

општината;  

- предлага годишен финансиски план до основачот;  

- предлага завршна сметка до основачот;  

- објавува јавен оглас за именување на директор;  
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- врши интервју со кандидатите за директор;  

- од пријавените кандидати на објавениот јавен оглас за именување на директор, 

му предлага на градоначалникот на општината еден кандидат;  

- поднесува предлог до директорот за престанок на работниот однос на лицата од 

членот 70 ставови 1 и 2 од законот за Средно образование  

- одлучува по приговорите и жалбите на вработените во училиштето;  

- одлучува по жалбите на ученици, родители, односно старатели на ученици и  

- разгледува и други прашања утврдени со статутот на општинското училиште. 

2.4.2. Членови на ушилишен одбор 

Внатрешни членови 

1. Митра Блажевска 

2. Ацо Спасевски 

3. Татјана Димовска 

4. Павлина Маркудова 

Родители 

1. Јорданка Богатиновска 

2. Во фаза на избор 

3. Во фаза на избор 

Претставник од МОН 

1. Никола Савовски 

Претставник од Стопанска комора 

1. Валентина Цветковска 

Совет на Град Скопје 

1. Марина Кусакатска 

2. Мирјана Гушевска 

3. Зорка Попова 
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2.4.3. Директор 

Директорот ги има следните права и должности: 

- предлага годишна програма за работа до Училишниот одбор и превзема 

мерки за нејзино спроведување; 

- ги извршува одлуките на Училишниот одбор; 

- непосредно раководи со работењето на училиштето; 

- ја организира воспитно – образовната работа; 

- распределува класни раководства и часови; 

- изготвува предлог план за јавни набавки и финансиски план и истите ги 

доставува до Училишниот одбор  на усвојување; 

- врши извор на наставници и стручни соработници и друг административно 

- технички кадар; 

- одлучува за распоредување на наставници, стручни соработници и друг 

административно - технички кадар; 

-       поднесува извештај за успехот и за постигнатите резултати во воспитно – 

образовната работа до Бирото за развој на образованието; 

-   одлучува за престанок на работниот однос наставниците, стручните  

соработници и друг административно - технички кадар; 

-          поднесува извештај за за реализација на годишната програма до Општината; 

-       склучува договори, потпишува свидетелства, решенија, налози и други акти 

соглацо законот; 

-         одобрува отсуства на вработени и ученици; 

-         одредува замена на ненадејно отсутни работници; 

-      председава и раководи со седниците на Наставничкиот совет и активно 

учевствува во работата на другите стручни органи во училиштето; 

-          назначува лица со посебни овласувања; 

-          избира комисии од негова надлежност; 

-          издава соопштенија и наредби; 

-            самостојно донесува одлуки од делокруготна неговата надлежност утврдена 

со закон, други прописи и општи акти на училиштето; 

-        го претставува и застапува училиштето пред трети лица ; 
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-     се грижи за законитоста во работата на училиштето и за примената на 

законите, други прописи, статутот и другите акти во училиштето; 

-       поднесува извештај за материјалното работење на училиштето во текот на 

годината до Училишниот одбор и другите органи и до Општината; 

-        врши инструктивно – педагошки насзор во училиштето; 

-        се грижи за редот и дисциплината во училиштето; 

-        врши и други работи врз основа на Закон, статутот и други акти. 

Активностите на директорот се во насока на законски одредби и се во однос на 

подобрување на наставата во училиштето. Истите се детално разработрни во „ 

Годишната програма за работа на директорот“. 

 

2.4.4. Помошник директор 

Помошникот на директорот - го заменува директорот во негово отсуство. 

Му помага на Директорот во раководење на училиштето. 

-      Учествува во воспоставување и реализирање на организациската структура 

во наставата;  

- Учествува во работата на Наставничкиот Совет и сите други органи во 

училиштето 

- Ја следи работата на наставниците и другите вработени 

- Дава предлог-мерки за усовршување на наставните вештини, 

систематизирање на курикулумите и подобрување на организациската структура 

-  Гради атмосфера на колективност, доверба, постојана поддршка, 

препознавање, почитување и пофалување (наградување) на резултатите како на 

наставниците така и на учениците; 
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-   Учествува во создавање клима за работа која поттикнува чувство на 

задоволство кај секој поединец (наставник или ученик); 

-        Извлекува заклучоци и дава предлог-мерки за отстранување на евентуални 

недостатоци, подобрување на работната дисциплина, усовршување на наставата, 

стимулирање на квалитетот  и др.; 

-          Води кратки протоколи (записници) достапни за увид на директорот; 

Активностите на  помошник директор се во насока на законски одредби и се во 

однос на подобрување на наставата во училиштето. Истите се детално разработрни во 

„ Годишната програма за работа на помошник директор“. 

2.4.5. Совет на родители 

Во училиштето е формиран Совет на родители кој го сочинувваат претставници 

од родителите на учениците. Советот на родители ја следи и дава мислење за 

остварување на воспитно-образовната работа. Тој работи по програма. Работата, бројот 

на членовите, начинот на избор и организацијата на Советот на родители е утврден со 

статутот на училиштето. 

2.4.6. Членови на совет на родители 

Членови на Совет на родители се: 

1. Јорданка Богатиновска 

2. Гордана Лазаревска 

3. Фоника Станоева 

4. Тони Мирчески 

5. Биљана Каева Котевска 

6. Силвана Трајковска 

Со почетокот на новата учебна 2021/2022 година ќе се реизберат членовите на 

Советот на родители заради истекување на мандатот на дел од нив. 
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2.4.7. Стручни активи  на година 

Стручни активи  ги утврдуваат основите за Годишен план за работа и ја 

усогласуваат работата на наставниците од исти или сродни предмети. Целите и 

задачите на активите, како и на работните групи се дадени во прилог. Во учебната 

2020/2021 година ќе работат следните активи: 

Претседател на актив Актив 

Сашо Ливрински македонски јазик и литература и уметност 

Кристина Гелмановска Математика, информатика и физика 

Татјана Голчева странски јазици 

Биљана Петреска природни науки 

Тони Анев општествени науки 

Роберт Антовски спорт и спортски активности 

 

2.4.8. Стручни соработници 

Стручни соработници – педагог, психолог, дефектолог и библиотекар - секој од 

свој аспект се ангажира за подобрување на условите и резултатите од воспитно-

образовната работа во училиштето и работи по своја програма.  

Активностите на стручни соработници се во насока на законски одредби и се во 

однос на подобрување на наставата во училиштето. Истите се детално разработрни во 

„ Годишната програма за работа на педагог, психолог,дефектолог и библиотекар “. 

2.4.9. Наставен кадар 

Број на вработени 75 

Број на наставен кадар 57 

Број на стручни соработници 3 

Административни работници 2 

Техничка служба 13 

Директор 1 
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2.4.10. Степен на образование на вработените 

Образование Број на вработени 

Високо образование 61 

Виша стручна спрема / 

Средно образование 14 

 

2.4.11. Раководител на паралелка 

 Раководител на паралелка – се избира од редот на наставниците кои изведуваат 

настава во паралелката. Тој ја следи работата и дисциплината во паралелката и се 

грижи за редовното изведување на наставата, за редовноста на учениците и за 

постигнување на подобар успех.  

Активностите на раководител на паралелка се во насока на законски одредби и се во 

однос на подобрување на наставата во училиштето. Истите се детално разработрни во 

„ Годишната програма за раководител на паралелка“. 

2.4.12. Ученици  

Во учебната 2021/2022 година, наставата во  СУГС Гимназија „Раде Јовчевски-

Корчагин” ќе ја следат  ученици во прва, втора, трета и четврта година. 

2.4.13. Запишани ученици 

Во јунската уписна сесија во прва година се запишаа 8 паралелки или вкупно 264 

ученици: 

ПРВА ГОДИНА 

Вкупно запишани ученици 252 

Втор странски јазик 
Француски 117 

германски 137 
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Учениците кои во учебната 2020/21 година завршија прва година имаа можност 

преку анкетен лист достапен и за родителите да се определат за еден од понудените 

изборни предмети. Според афинитетот и индивидуалните интереси, изборот на 

учениците е следниот: 

Клас 
Информатичка 

технологија 

Елементарна  

алгебра 

Елементарна  

алгебра+геометрија  
Етика 

Говорење и 

пишување 

Класични 

јазици 

II -1 11 2 2 15 0 3 

II -2 6 0 0 21 6 1 

II -3 19 2 0 6 1 2 

II -4 13 3 0 14 0 4 

II-5 14 2 5 2 2 4 

II-6 6 3 2     13 2 7 

II-7 19 2 0 10 1 2 

II-8 6 0 2 12 9 3 

вкупно 111 18 12 76 17 26 

 

Табела за ученици за втора година по класови: 

Клас Број на ученици Втор странски јазик 

  германски француски 

II-1 34 34  

II-2 34 34  

II-3 30 30  

II-4 34 20 10 

II-5 29  29 

II-6 33  33 

II-7 34  34 

II-8 32 билингвална 

 

Учениците кои завршија втора година имаа можност да бираат изборни пакети за 

трета и четврта година за кои имаа повеќе информации во анкетен лист кој им беше 

достапен и на родителите со цел да им помогнат на своите деца. Часовите по овие 
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изборни пакети ќе бидат организирани со посебен распоред за сите ученици од различни 

паралелки. 

Учениците имаа можност да бираат за шест пакети (А и Б) по три подрачја: 

природно-математичко, општествено-хуманистичко и јазично-уметничко. 

Според афинитетот и индивидуалните интереси, изборот на учениците е 

следниот: 

Клас 
изборно  

подрачје 

Број на 

ученици 
Јазик 

III-1 ПМА 34 Англиски/Германски 

III-2 ПМА 32 Англиски/Германски 

III-3 ПМА 30 Англиски/Француски 

III-4 ПМБ 33 Германски/Француски 

III-5         ПМА/ПМБ 32 Германски/Француски 

III-6 ОХА 31 Англиски/Германски 

III-7              ОХА 33 Германски/Француски 

III-8 БИЛИНГВАЛНА 31 Англиски/Француски 

 

Клас Изборно подрачје Број на ученици Втор странски јазик 

IV-1 ПМА 30 Германски 

IV-2 ПМА 33 Германски 

IV-3 ПМА 34 Француски  

IV-4 ПМБ 33 Германски 

IV-5 ПМА/ПМБ 33 
Француски 

IV-6                 ОХА 33 Германски / Француски 

IV-7             ОХА/ОХБ 31 Германски / Француски 

IV-8 

ПМА/ПМБ/ОХА  

билингвална 31 Француски 
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2.4.14. Ученичка заедница  

Ученичката заедница како највисока форма на организирање на учениците ќе се 

формира преку класните заедници, во почетокот на септември, а ќе бидат формирани: 

- заедница на учениците на секоја паралелка; 

- заедница на година; 

- заедница на профил и 

- заедница на училиште. 

 Работата на ученичката заедница е предвидена во посебна програма за работа 

која ја изготвуваат учениците секоја учебна година. 

 Носител на задачата: кл.рак., одговорни наставници и педагог. 

 Временски термин: цела учебна година. 

2.4.15. Наставен јазик 

Наставата се изведува на македонски јазик. 

3. Мисија на училиштето 

Нашето училиште обезбедува сигурна и безбедна средина  во која  

промовираме учење по пат на разбирање и каде се развиваат вештините со 

примена на современа образовна технологија и подготовка за мултикултурно 

општество. 

Училиштето обезбедува: 

Еднакви можности за учење и напредување 

- Достигнување на перфекција во рализацијата на училишниот курикулум 
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- Поврзаност и содејство со други воспитно-образовни институции 

- Придобивки од рекреативните активности 

- Флексибилност за учениците 

- Современи услови за работа 

- Здрава училишна клима 

3.1. Визија на училиштето 

Училиштето ќе биде  средина во која ќе се одвива ефективна и квалитетна 

настава, ќе има отворената соработка за сите субјекти инволвирани во воспитно-

образовниот процес, еднакви можности на сите ученици, тимска работа, 

почитување на разликите и создавање клима за доживотно учење. 

Р.Ј.Корчагин ќе биде стимулативна средина за нови знаења каде современите 

образовни трендови и технологии ќе бидат во функција на нашите потреби и сите заедно, 

наставници, ученици, родители, ќе бидеме модели на добри граѓани и заслужни за 

новите постигнувања.  

4. Стекнати искуства 

Демократизацијата и промените во животот и работата на училиштето бараат 

воспоставување поинаков начин на размислување, однесување и работа од сите 

вработени во училиштето. Поголема е улогата на ученикот и неговите развојни 

можности. Тој учествува и во планирањето и во реализацијата, на тој начин се чувствува 

одговорен и мотивиран за учење и развој. Ученикот и наставникот заеднички учествуваат 

во подготовката на содржината што ќе се работи  и како ќе се работи на часот. 

Наставникот е изворот на информации, дијагностицира,  организира,упатува, 

координира, воведува во новите методи и постапки и пренесува ново знаење. Со еден 

збор, променети се улогите и на наставникот и на ученикот. 
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Затоа, доследната примена на училишната програма ќе значи континуирано 

подобрување и напредок во постигнувањата на учениците. 

5. Подрачја на промени, приоритети и цели 

Во градењето на содржината на Училишната програма земени се предвид и 

целите и задачите на средното образование и воспитание, општествено-економските 

услови, материјално-финансиските можности, улогата на семејството, локалната 

средина,  како и соработката со научни, спортски, културни и хуманитарни организации 

и институции, како и стекнатите искуства од примената на реформираното стручно и 

гимназиско образование. 

Основната цел на училишната програма  е : 

- квалитетна  работа на училиштето и на секој поединец; 

- континуирано следење, раководење и насочување во сите подрачја; 

- ефикасна настава; 

- темелно подготвување на наставните часови; 

- максимално ангажирање на учениците; 

- примена на активни методи на учење и современа технологија; 

- современи форми, методи и методски постапки во работата со учениците; 

- примена на разновидни извори на знаење; 

- правилно вреднување, оценување на знаењата; 

- поткревање на еко-културата; 

- поткревање на мултиетничката соработка и толеранција; 
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- интегрирање на сите фактори во наставата. 

5.1. Општи цели 

- здобивање знаења, умеења и навики; 

- развивање на интересите, способностите и творештвото кај младите; 

- воспитување на младите за одговорно лично и општествено живеење ; 

- воспитување кое подразбира развој на критичка мисла, толерантност, 

конструктивност и креативност; 

- оспособување за вклучување на работа, односно за продолжување на 

образованието; 

- развивање свест за чување на здравјето, заштита на природата и 

човековата средина; 

- поттикнување и забрзување на развојот на посебните интереси и 

способности кај младите; 

- подготвеност за доживотно учење. 

5.2. Посебни цели 

- опремување на училиштето со современи наставни средства; 

- подобрување на квалитетот на наставата преку воведување современи 

наставни методи, форми на работа и наставни средства; 

- зголемување на степенот на мотивираност и одговорност кај учениците за 

сопствениот напредок; 

- активна улога на учениците во наставата; 
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- зголемување на нивото на компетентност на наставниците за успешна 

комуникација со учениците; 

- подобри интерперсонални односи; 

- подобра соработка со родителите; 

- подобрување на редовноста на наставниците и учениците. 

5.3. Развојни цели 

- поголема соработка со социјалните партнери; 

- употреба на компјутерската опрема во училиштето; 

- доопремување на училниците и кабинетите; 

- зголемена соработка меѓу активите во наставните и воннаставните 

активности; 

- зголемена активност во меѓународните, државните, градските и 

невладините проекти; 

- зголемена активност во хуманитарните случувања; 

- зголемена комуникација и соработка со родителите; 

- зголемена активност за меѓуетничка толеранција и соработка; 

5.4. Реализација на целите  

- надминување на традиционалната настава; 

- навремена и потполна информираност; 

- постојана комуникација со МОН и БРО; 
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- залагање на раководниот тим за склучување соработки со разни стопански 

субјекти; 

- партиципативно одлучување; 

- тимска работа; 

- ефективно водење состаноци; 

- заемно почитување и доверба; 

- отворена комуникација; 

- водење грижа и одржување на опремата; 

- особено залагање на наставниците за примена на современите начини на 

образование; 

- дополнително воннаставно ангажирање на наставниците за сите проекти, 

хуманитарни акции и поттикнување за самостојно предлагање на училишни и 

вонучилишни активности; 

- обуки на наставниците. 

6. Акциски планови 

ПРЕДЛОГ АКЦИСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШЕН ОДБОР ПРИ СУГС 

ГИМНАЗИЈА „РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ-КОРЧАГИН“ – СКОПЈЕ ЗА УЧЕБНАТА 

2021-2022 

Членови на училишен одбор 

• Претставници од наставниците: 

- Митра Блажевска - претседател 

- Павлина Маркудова 
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- Татјана Димовска 

- Ацо Спасевски 

• Претставници од родителите: 

- Фоника Станоева (во фаза на избор) 

- Јорданка Богатиновска 

- (во фаза на избор) 

• Претставници од основачот – Град Скопје: 

- Марина Кусакатска 

- Зорка Поповска 

- Мирјана Гушева 

• Претставник од МОН: 

- Никола Савовски 

• Претставник од деловната заедница: 

- Валентина Цветковска 

Училишниот одбор ќе одржи толку седници колку што налагаат потребите и 

динамиката на работа во училиштето. Според досегашната практика на работа 

на УО, како и законските рокови и обврски, во период од 1.9.2020 до 31.8.2021 се 

планираат  шест седниници, три во прво и три во второ полугодие. 

 

Сите активности и одлуки ќе бидат во согласност со ЗРО, ЗСО и Статутот на 

училиштето. 

На своите седници Училишниот одбор ќе работи на носење на правни акти 

неопходни за нормално функционирање на училиштето.  

1. Усогласување на Статутот на училиштето со законските решенија и 

подзаконските акти.  

2. Усвојување на Предлог Годишната програма за работа на училиштето и 

Извештај за работа на училиштето.  

3. Реална проценка и донесување предлог Финансов план на училиштето.  

4. Усвојување на Извештај за извршен попис на средства, со состојба на нивна 

корисност и употреба.   

5. Усвојување на предлог на Завршна сметка за 2020 година.  
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6. Формирање комисии за реализирање на активности (ученички екскурзии, 

попис и др.). 

7. Интензивирање на комуникацијата со општествената и локалната заедница.  

8. Следење на квалитетот на наставата и резултатите на учеиците.  

9.  Поддршка и обезбедување на професионалниот развој на наставниците.  

10. Грижа за правата на учениците и вработените.  

11. Грижа за условите на работа.  

12. Одлучува по приговори и жалби на ученици, родители/старатели на 

учениците и вработените во училиштето (доколку вакви приговори и жалби има).  

13. Разгледува и други прашања утврдени со Статутот на училиштето.  

 

Приоритети во работа на Училишниот одбор се:  

• создавање на услови за изведување на современа и квалитетна настава 

во училиштето која ќе им овозможи на учениците да се здобијат со трајни и 

применливи знаења и вештини, неопходни за подобро и поефикасно 

продолжување на своето образование на високите образовни институции, но и 

за лесно адаптирање на пазарот на трудот;  

• подобрување на училишната клима; 

• заштита на правата на вработените и грижа за остварување на обврските кои се 

дел од нивните работни задачи. 

 

Задача Активност Временска 

рамка 

Носител 

на 

активност 

Начин на 

спроведување 

и ресурси 

Инструменти Очекувани 

резултати 

Одговорно 

лице 

Потребен 

буџет 

1.Прог

рама 

за 

Совре

мени 

концеп

ти на 

средно 

образо

вание 

Планирањ

а во 

годишни 

програми, 

активности 

на час со 

ученици 

Во текот на 

целата 

учебна 

година. 

Директор, 

стручна 

служба, 

наставни

ци, 

ученици, 

родители. 

Материјални и 

човечки 

ресурси. 

Ќе се утврдат 

со 

заедничката 

програма за 

работа и 

заедничкиот 

акционен 

план. 

Збогатување 

и 

проширувањ

е на 

гледиштата 

на 

наставниот 

кадар, но и 

осовременув

ање на 

училишниот 

концепт и 

планови за 

работа 
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 Директор, 

тимот 

носител 

составен 

од 

наставен 

кадар, 

ученици и 

родители 

Согласно 

со 

програмата 

      

2.Орга

низира

ње на 

обуки 

за 

настав

ниците 

по 

нивна 

потреб

а 

Организир

ање обуки 

за 

наставниц

ите и 

зајакнувањ

е на 

соработкат

а помеѓу 

наставниц

ите и 

родителит

е со 

стручниот 

тим, 

       

Форми

рање 

на 

инклуз

ивен 

тим, 

        

Израбо

тка на 

акциск

и план 

на 

тимот 

за 

инклуз

ија и 

дејству

вање 

по 

нацрти

те на 

истото. 

Во текот на 

целата 

учебна 

година 

Директор,       

Струче

н тим, 

настав

ници, 

инклуз

ивен 

тим. 

Материјал

ни и 

човечки 

ресурси 

Обуки од 

стручни 

лица и 

установи, 
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Форма

лни и 

нефор

мални 

разгов

ори 

Успешно 

завршена 

обука со 

што се 

зајакнуваат 

вештините 

и 

способност

ите на 

наставниот 

кадар во 

работата. 

Директор, 

стручна 

служба, 

инклузивен 

тим. 

Согласно 

планиран

ите 

активност

и. 

     

 

 

7. План за евалуација на акциските планови  

- Критериум за успех - (претставува нивото и квалитетот на промената која 

сакаме да ја постигнеме. Пожелно е што појасно да се определат начините со 

кои ќе се мерат и оценуваат постигнувањата и тоа за секоја задача). 

- Инструменти - (тестови на знаења, скали на проценка, прашалници, 

потсетник за водење на интервју, протоколи за набљудувања и опсервации). 

- Индикатор за успешност - доказ дека резултатите се постигнати (просекот 

на оценките е покачен, се намалува бројот на слаби оценки, зголемена 

сооработка со родителите, зголемен е бројот на различни видови стратегии 

за оценување). 

- Одговорен за следење - (директор, училишен одбор, стручна служба, 

училишни тимови, професори, ученици, совет на родители).  

- Повратна информација - (дава информација за постигнувањата, поуки за  

подобрување на успехот, мотивацијата, самостојноста во водење на учењето, 

вреднување на напредокот на учениците, професорите и училиштето). 

План за евалуација на акциските планови  
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- Критериум за успех - (претставува нивото и квалитетот на промената која сакаме 

да ја постигнеме. Пожелно е што појасно да се определат начините со кои ќе се мерат и 

оценуваат постигнувањата и тоа за секоја задача). 

- Инструменти - (тестови на знаења, скали на проценка, прашалници, потсетник за 

водење на интервју, протоколи за набљудувања и опсервации). 

- Индикатор за успешност - доказ дека резултатите се постигнати (просекот на 

оценките е покачен, се намалува бројот на слаби оценки, зголемена сооработка со 

родителите, зголемен е бројот на различни видови стратегии за оценување). 

- Одговорен за следење - (директор, училишен одбор, стручна служба, училишни 

тимови, професори, ученици, совет на родители).  

- Повратна информација - (дава информација за постигнувањата, поуки за  

подобрување на успехот, мотивацијата, самостојноста во водење на учењето, 

вреднување на напредокот на учениците, професорите и училиштето). 

 

ЦЕЛИ: 

- Да се врати и зачува имиџот на училиштето; 

- Да се зачува добриот однос и грижа на наставниците, стручната служба и 

раководството кон своите ученици; 

- Да се зачува првото место на државна матура; 

- Да се работи на усовршување на наставниот кадар и наставниот процес; 

- Да се развие стратегија и да се поддржат учесниците на натпревари; 

- Да заживее УСК; 

- Да се создаде позитивна работна клима. 

 

ЗАДАЧИ: 

- Формирање на тимови кои ќе работат на подобрување на согледаните 

недостатоци во училиштето; 
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- Формирање на тимови кои ќе се грижат за зачувување на јаките страни во 

училиштето; 

- Дискусии и работилници за родова еднаквост, еко-свест и мултикултурна 

соработка и сл.; 

- Организирање на обуки за наставниот кадар; 

- Активности кои се во согласност со капацитетот и потребите на Училишниот 

спортски клуб; 

- Подготовка на анкети, прашалници, извештаи, записници, статистички табели 

кои го докажуваат напредокот на соодветно поле; 

- Изготвување на распоред на часови кој е во интерес на учениците; 

- Предавања од стручни лица и акредитирани установи за здравје и 

безбедност на учениците; 

- Изготвување на личен план за професионален и кариерен развој од страна на 

сите наставници. 

 

• Сите тимови кои се задолжени за одредени активности се должни да 

достават програма, акционен план и извештај или евалуација до УО за 

истото.                                                                                                               

                                                                                                                  

                                                                     Претседател на Училишен одбор: 

                                                                          м-р Митра Блажевска. 

 

Во планот за евалуација на акциониот план ќе бидат запазени критериумите за успех, 

инструментите - (тестови на знаења, скали на проценка, прашалници, потсетник за 

водење на интервју, извештаи за набљудувања и опсервации), индикаторите за 

успешност - доказ дека резултатите се постигнати (просекот на оценките е покачен, се 

намалува бројот на слаби оценки, зголемена сооработка со родителите, зголемен е 

бројот на различни видови стратегии за оценување), одговорени за следење - (директор, 

училишен одбор, стручна служба, училишни тимови, професори, ученици, совет на 



СУГС Гимназија „Раде Јовчевски - Корчагин“ 

32 

       Годишна програма 2021/2022 

родители), повратна информација - (дава информација за постигнувањата, поуки за  

подобрување на успехот, мотивацијата, самостојноста во водење на учењето, 

вреднување на напредокот на учениците, професорите и училиштето). 

 

8. Календар за организација на учебната 2021/ 2022 година  

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во јавните 

средни училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други 

форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2020/2021 година. 

Учебната година во јавните средни училишта започнува на 1 септември 2021 

година, а завршува на 31 август 2022 година. 

Наставната година започнува на 1 септември 2021 година и завршува на 09 јуни 

2022 година, освен за учениците од завршната година од гимназиско образование и за 

ученици со посебни образовни потреби за кои редовната настава завршува на 19 мај 

2022 година. 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие. 

Првото полугодие започнува на 1 септември 2021 година и завршува на 30 

декември 2021 година. 

Второто полугодие започнува на 20 јануари 2022 година и завршува на 09 јуни 

2022 година. 

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор. 

Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2021 година и завршува на 19 јануари 2022 

година. 

Летниот одмор започнува на 10 јуни 2022 година и завршува на 31 август 2022 

година. 
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За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат 

државна матура, училишна матура или завршен испит во јунскиот испитен рок, јавните 

средни училишта во времето од 20 мај до 27 мај 2022 година организираат 

подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да 

полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити, испити за побрзо 

напредување, матурски и завршни испити. 

За учениците од став 1 на овој член, полагањето на поправните испити, испитите 

на годината, дополнителните испити и испитите за побразо напредување во мајската 

сесија ќе биде организирано во времето од 20 мај до 27 мај 2022 година. 

За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат 

државна матура, училишна матура во августовскиот испитен рок, јавните средни 

училишта во времето од 15 јуни до 30 јуни 2022 година организираат подготвителна 

настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат 

поправни испити, испит на годината, дополнителни испити, испити за побрзо 

напредување, матурски и завршни испити. 

За учениците од став 3 на овој член, полагањето на поправните испити, испитите 

на годината, дополнителните испити и испитите за побразо напредување во мајската 

сесија ќе биде организирано во времето од 15 јуни до 30 јуни 2022 година. 

Јавните средни училишта во времето од 15 jуни до 22 јуни 2021 година и од 9 

август до 15 август 2022 година организираат подготвителна настава, консултации и 

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

годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување. 

За учениците од став 5 на овој член, полагањето на поправните испити, испитите 

на годината, дополнителните испити и испитите за побразо напредување во мајската 

сесија ќе биде организирано во времето од 15 јуни до 30 јуни 2022 година, а во 

авгувстовската испитна сесија ќе биде организирано во времето од 9 август до 19 август 

2021 година. 
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Екстерните испити од државната матура во гимназиското образование во јунскиот 

испитен рок се спроведуваат во следниве термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик 

и литература на 04 јуни 2022 година со почеток во 10 часот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, руски јазик и математика на 13 

јуни 2022 година со почеток во 10 часот; 

За учениците од став 1 на овој член кои во јунскиот испитен рок не положиле дел 

или сите испити од државната матура во гимназиското образование или од оправдани 

причини не полагале државна матура или дел од државната матура во гимназиското 

образование во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во 

следните термини: 

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик 

и литература на 10 август 2022 година со почеток во 10 часот; 

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, руски јазик и математка на 12 

август 2022 година со почеток во 10 часот. 

Интерните испити од изборниот дел на државната матура се спроведуваат во 

термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните 

училишни предметни комисии и тоа: 

- во јунскиот испитен рок во периодот од 15 јуни до 30 јуни 2022 година и 

- во августовскиот испитен рок во периодот од 15 август до 19 август 2022 година 

Презентацијата и одбраната на проектната задача за учениците од гимназиско 

образование се реализира во периодот од 10 март до 21 април 2022 година и од 18 

август до 24 август 2022 година. 
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Училишната матура во гимназиското образование се спроведува во два испитни 

рока и тоа: јуни и август. 

Во јунскиот испитен рок: 

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, 

односно турски јазик и литература) на 14 јуни 2022 година со почеток во 9 часот. 

Во августовскиот испитен рок: 

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, 

односно турски јазик и литература) на 15 август 2022 година со почеток во 9 часот. 

Испитот од изборниот дел на училишната матура во гимназиското образование и 

проектната задача се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска 

комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисии и тоа: 

- во јунскиот испитен рок во времето од 15 јуни до 30 јуни 2022 година и 

- во августовскиот испитен рок во времето од 17 август до 23 август 2022 година. 

Презентацијата и одбраната на проектната задача за учениците од гимназиско 

образование се реализира во периодот од 10 март до 21 април 2022 година и од 18 

август до 24 август 2022 година. 

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата 

работна недела. 

Во текот на наставната година во јавните средни училишта во завршната година 

на образованието се остваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите останати 

години на образование се остваруваат најмалку 180 наставни денови. 

На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други 

манифестации. 
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Работните деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии, Денот на 

еколошката акција на младите во Република Македонија, денот на училиштето и 

традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава 

на јазик различен од македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни 

програми. 

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи 

Календарот за организација на учебната 2010/2021 година во јавните средни училишта 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/21 и 75/21). 

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во 

„Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 

септември 2021 година. 

- Еколошки календар 

 

2 февруари Светски ден на водените живеалишта  

21 март Ден на пролетта- Ден на екологијата 

22 март Светски ден на водите  

28 март Час за нашата планета 

19 април Ден на национален парк Маврово 

22 април  Меѓународен ден на планетата Земја 

22 мај Меѓународен ден на биолошката разновидност 

5 јуни Светски ден за заштита на животната средина 

17 јуни Светски ден на опустинувањето и сушите 

21 јуни Ден на Охридското Езеро 

16 септември Меѓународен ден за заштита на озонската обвивка 

16-22 септември Европска недела на движење 

22 септември Меѓународен ден без автомобили 

5 октомври Цветски ден на живеалиштата 

25 октомври Ден на национален парк Галичица 

30 ноември Ден на национален парк Пелистер 

11 декември Меѓународен ден на планетите 
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9. Наставa 

9.1. Организација на наставaта 

 

Наставата овозможува да се остварат основните образовни и воспитни активности со 

учениците во училиштето. Во наставниот процес учениците на најорганизиран начин се 

здобиваат со знаења умеења и навики. Во наставата се  вклучени сите посебни видови 

заеднички активности на учениците и наставниците во совладувањето на воспитно – 

образовните содржини. Наставата во училиштето ќе се изведува во две смени во 

работните денови од неделата. Во една смена ќе бидат учениците од  I и II, а во другата 

смена учениците од III и  IV година. 

Претпладневна смена започнува во 7:30, а попладневна смена започнува во 13:15,  

со часови во траење од по 45 минути. 

 

Распоред на часови и одмори во текот на денот 

Наставата за учениците во прва смена  ќе започнува во 7:30, а во втора во 13:15 

часот. 

Број 

на час 

Прва смена Втора смена 

Време на 

започнување 

Време на 

завршување 

Време на 

започнување 

Време на 

завршување 

1 07:30 08:15 13:15 14:00 

2 08:15 09:00 14:00 14:45 

одмор 09:00 09:25 14:45 15:10 

3 09:25 10:10 15:10 15:55 

4 10:10 10:55 15:55 16:40 

одмор 10:55 11:05 16:40 16:50 

5 11:05 11:50 16:50 17:35 

6 11:50 12:35 17:35 18:20 

7 12:35 13:15 18:20 19:05 

 

Учебната година во јавните средни училишта започнува на 1 септември 2021 година, 

а завршува на 31 август 2022 година. 
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Наставната година започнува на 1 септември 2021 година и завршува на 09 јуни 2022 

година, освен за учениците од завршната година од гимназиско образование и за 

ученици со посебни образовни потреби за кои редовната настава завршува на 19 мај 

2022 година. 

 

Календар за I и II полугодие 

 

 Започнува 
 

Завршува 

Прво 

полугодие 
1.9.2021       30.12.2022 

Второ 

полугодие 
20.1.2022 9.6.2022 

Зимски 

распуст 
31.12.2021 19.1.2022 

Летен распуст 10.6.2022 31.8.2022 

 

Подготвителна настава, консултации и други 

форми на помош за учениците кои треба да 

полагаат државна матура, училишна матура или 

завшен испит во јунскиот испитен рок и 

августовскиот испитен рок 

Подготвителна настава, консултации и други 

форми на помош за учениците кои полагаат 

поправни испити, испит на годината, 

дополнителни испити и испити за побрзо 

напредување 

                          15 јуни до 30 јуни 2022 

 

                      15 јуни до 30 јуни 2022 

9 август до 19 август 2022 

 

ПЛАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 

ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
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Одлуката на Министерството за образование и наука (МОН) за повторно отворање 

на училиштата во учебната 2021/2022 година го зема предвид фактот дека училиштето 

е од суштинско значење за образованието и благосостојбата на децата и учениците. За 

донесување на одлука за повторно отворање на училиштата се направи општа проценка 

на ризиците, при што се земаа во предвид епидемиолошките фактори, степенот на 

вакцинација на наставниот кадар, образовниот систем, здравствениот систем и 

капацитетот на јавното здравство, ангажманот на заедницата и државниот капацитет за 

одржување на социјална и економска поддршка на најранливите. 

Планот на Министерството за образование и наука (МОН) за започнување на 

учебната 2021/2022 година се базира на потребата да се добијат максимални 

придобивки за учениците, наставниците и вработените во училиштата и пошироката 

заедница, а воедно да не дојде до повторно ширење на КОВИД- 19 во нашата држава, 

имајќи предвид дека едно од основните човекови права покрај образованието е и 

правото на здравје. 

Овој план ги објаснува чекорите кои треба да ги преземат основните и средните 

училишта за да ги обезбедат потребните мерки за заштита и со тоа да го намалат 

ризикот од ширење на корона вирусот (КОВИД-19). 

Планот за одржување на наставата во учебната 2021/2022 година и Протоколот 

обезбедуваат рамка за училиштата за начинот на започнување и продолжување на 

образовниот процес во основното и средното образование. Во овој период училиштата 

ќе треба да ги прилагодат условите за реализирање на наставата согласно Планот и 

Протоколот со цел обезбедување непречен воспитно-образовен процес. 

Не е возможно да се предвиди дали и кога ќе се промени епидемиолошката 

состојба во државата, или некој регион или општина, па затоа сите треба да бидеме 

подготвени на можноста за промена на начинот на спроведување на наставата и 

преминување на модел кој во одредена ситуација ќе биде најприменлив. 

За брзи промени треба да бидат подготвени сите, од директорите, до 

наставниците и стручните служби, останатите вработени во училиштата, како и 
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учениците и нивните родители/старатели, но и сите оние кои допринесуваат за помош и 

поддршка не само во реализацијата на планираните наставни часови, туку и во 

овозможувањето на квалитетно воспитание и образование. 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Во средните училишта во учебната 2021/2022 година воспитно-образовниот процес се 

реализира согласно Календарот за организација и работа на училиштата, согласно 

наставните планови и програми за учебната 2021/2022 година, во училница со 

стандардна големина. Наставата во средното образование може да се реализира преку 

три модели: 

1. физичко присуство на учениците во училиште; 

2. учење на далечина или 

3. комбинирање на физичко присуство и учење од далечина во групи 

Средните училишта покрај редовната настава за општо образовните предмети, ја 

организираат и наставата за стручните предмети (за стручно образование, уметничко 

образование, спортска акдемија и спортска гимназија), индивидуалната настава, 

практичната настава во училиште и во компанија, учењето преку работа кај работодавач, 

феријалната практика, ја организираат со физичко присуство согласно усвоените 

Протоколи. 

НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА УЧЕНИЦИТЕ 

Доколку епидемиолошката состојба во државата е стабилна, наставата во 

средните училишта се одржува со физичко присуство на учениците во училиште со 

почитување на Протоколот за настава со физичко присуство 

Средните училишта согласно просторните можности ја организираат наставата во 

една или две смени. 
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Наставниците во средното училиште доаѓаат во 7.00 часот за прва смена, односно 

13.00 часот за втора смена,за да го организираат влегувањето на учениците согласно 

распоредот на училиштето. 

Наставата започнува за прва смена во 7.30 часот, односно во 13.30 часот за втора 

смена. 

Времетраењето на наставниот час е 45 минути. После секој наставен час се 

користи мал одмор во траење од 5 минути и голем одмор во траење до 20 минути. За 

време на големиот одмор кога учениците се во училишниот двор, задолжително се 

спроведува чистење на училниците со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско 

средство кое делува на вируси според упатство на производителот и задолжително се 

проветруваат просториите. 

За учениците наставата се реализира со физичко присуство во просториите на 

училиштето, со максимално искористување на просторните и кадровските капацитети во 

училиштето и со задолжителна примена на сите заштитни епидемиолошки мерки 

утврдени во Протоколот за настава со физичко присуство. 

Секое училиште води евиденција на дневна основа за присуство на наставниците 

и на учениците. 

Училиштата го прилагодуваат и усогласуваат Куќниот ред на училиштето со 

Планот и Протоколот за настава со физичко присуство. 

Исклучок од правилото: - за учениците кои припаѓаат на ризична група ученици и 

имаат потврда од матичен лекар дека поради својата здравствена состојба не треба да 

посетуваат настава со физичко присуство, наставата ја следат преку учење од далечина. 

Родителот/старателот до училиштето доставува медицинска документација и потврда 

од матичен лекар 

- за учениците кои се позитивни на Ковид 19 или се во самоизолација, наставата може 

да се реализира преку учење од далечина 
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Учениците кои следат настава од далечина се вклучуваат на часот во истото време 

додека наставникот го одржува часот со учениците кои следат настава со физичко 

присуство. 

НАСТАВА СО УЧЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА 

Доколку епидемиолошката состојба во државата или во одредени региони или 

општини се промени и се забележува повторно ширење на вирусот на Ковид 19, Владата 

по препорака на Комисијата за заразни болести, може да донесе одлука наставата, 

заради заштита на здравјето на учениците, за учениците од средно образование да се 

спроведе со учење од далечина. 

При настава со учење на далечина, наставниот час трае 35 минути час со 5 минути 

приклучување, а работниот ден на ученикот трае од 3 до 5 саати дневно, во зависност 

од возраста на учениците и одмор од 10 (десет) минути по секој наставен час или 

активност. 

Распоредот на часовите задолжително се објавува на веб-страната на 

училиштето, на националната платформа и се доставува по електронски пат до 

Државниот просветен инспекторат. 

Наставата со учење на далечина, наставниците ја реализираат од училница во 

училиштето со користење на националната платформа. Директорот на училиштето се 

грижи за целосна  окриеност со интернет конекција во сите училници во училиштето. Во 

исклучителен случај кога во училиштето нема добра интернет конекција и истата не може 

да се обезбеди, наставникот часовите може да ги одржува и од дома, по претходно 

добиена писмена согласност од страна на директорот на училиштето. 

Предметниот наставник на барање на директорот му доставува линк за 

приклучување на електронската интерактивна платформа за учење на далечина за да ја 

следи работата на наставникот во текот на наставниот час. 
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При реализацијата на наставата по стручните предмети, како и практичната 

настава во средното стручно образование потребно е да се почитуваат практичните 

совети кои се дел од Насоките за реализација на наставата на далечина во стручното 

образование и обука. (http://csoo.edu.mk/izvestuvanje/upatstvo-za-dalechsko-uchenje/) . 

Начинот на реализацијата на практичната обука/практичното образование (УПР, 

феријалната практика и практичната настава) е опишан во Насоките за реализација на 

практична обука и учење преку работа за време на пандемија предизвикана од 

коронавирусот КОВИД-19 (http://www.csoo.edu.mk/). Во средните училишта во кои се 

реализира настава за уметничко образование, спортска гимназија или спортска 

академија, наставата по општо образовните предмети се реализира со учење од 

далечина. Во Спортската академија наставата по стручните предмети ќе се реализира 

согласно протоколите одобрени од Владата на Република Северна Македонија 

изготвени од академијата во соработка со националните федерации по соодветниот 

спорт 

Во училиштата кои имаат паралелки во кои се одвива дуално образование, 

практичниот дел од наставата, во компаниите, се одвива со физичко присуство на 

работно место, со почитување на општите протоколи за заштита и на протоколите на 

компаниите каде се изведува практичната настава. 

Феријалната практика и учењето преку работа кај работодавач се реализира со 

физичко присуство во компанија/ работодавач согласно Упатството за феријална 

практика донесено од страна на Центарот за стручно образование и обука. 

Средните училишта во кои се реализира стручно образование и обука, 

практичната настава ја реализираат со физичко присуство на учениците во училиштето 

во кабинети, училишни работилници, лаборатории и други посебни простории за оваа 

намена. 

Средните стручни училишта за успешна реализација на феријалната практика и 

практичната настава, ги почитуват сите безбедносни протоколи, како и Протоколот за 

постапување на средните училишта во кои се реализира стручно образование и обука 
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во Република Северна Mакедонија за спроведување на практичната настава со физичко 

присуство на учениците во учебната 2020/2021 година, Општиот Протокол за 

превентивни мерки при реализација на учење преку работа, феријалната практика, 

практична обука и вежби на учениците кај работодавач, како и Протоколите за 

превентивни мерки при реализација на учење преку работа, феријалната практика, 

практична обука и вежби на учениците кај работодавач во секторот машинство, секторот 

земјоделие, рибарство и ветерина, секторот хемија и технологија и секторот лични 

услуги. 

Стручните соработници во училиштето или образовните асистенти кои 

обезбедуваат поддршка на учениците со попреченост, продолжуваат со поддршката на 

образовниот процес на учениците во училиштето или во домот на ученикот и треба да 

бидат во постојана комуникација и координација со инклузивниот тим во училиштето и 

родителите. 

Образовниот асистент или стручните соработници од училиштето начинот на 

поддршката на образовниот процес на ученикот ја договара во директна соработка со 

родителот/старателот. 

Училиштата кои имаат асистивна технологија, ја ставаат на располагање на 

учениците кои имаат потреба од неа и во домашни услови. Организирањето на 

наставата преку учење од далечина може да се однесува на одреден период (пократок 

или подолг во зависност од епидемиолошката состојба), па дури и доколку состојбата го 

налага тоа и во текот на целата наставна година. 

4. НАСТАВА СО КОМБИНИРАН МОДЕЛ - со комбинирање на наставата со физичко 

присуство и учење од далечина во групи Доколку епидемиолошката состојба во 

државата или во одредени региони или општини се промени и се забележува повторно 

ширење на вирусот на Ковид 19, Владата по препорака на Комисијата за заразни 

болести, може да донесе одлука наставата, заради заштита на здравјето на учениците, 

да се спроведе со комбинирање на настава со физичко присуство и со учење од 

далечина во групи. Овој модел на настава подразбира дека дел од учениците ја следат 
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наставата со физичко присуство, а дел со учење од далечина, односно наставата се 

реализира со делење на одделението на две групи: - едната група наставата ја следи со 

физичко присуство, а втората група преку учење од далечина. 

Групите на ученици по циклуси треба да бидат постојани (непроменливи) 

Исклучок од правилото: - за учениците кои припаѓаат на ризична група ученици и 

имаат потврда од матичен лекар/педијатар дека поради својата здравствена состојба не 

треба да посетуваат настава со физичко присуство, наставата ја следат преку учење од 

далечина. Родителот/старателот до училиштето доставува медицинска документација и 

потврда од матичен лекар 

- за учениците кои се позитивни на Ковид 19 или се во самоизолација, наставата може 

да се 

реализира преку учење од далечина 

Учениците кои следат настава од далечина се вклучуваат на часот во истото 

време додека наставникот го одржува часот со учениците кои следат настава со физичко 

присуство. 

ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ЗА 

ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УСЛОВИ КОГА СЕ ВЛОШУВА 

ЕПИДЕМИЛОШКАТА СОСТОЈБА И НАСТАВАТА СЕ ПРЕФРЛА НА НАСТАВА СО УЧЕЊЕ 

ОД ДАЛЕЧИНА 

Во услови кога наставата се префрла во настава со учење од далечина 

општинското основно, односно средното училиште може да продолжи со настава со 

физичко присуство (за учениците од петто до деветто одделение, за учениците во 

подрачните училишта во комбинирани паралелки од прво до петто одделение и за 

учениците од средно образование) доколку има добиено Одлука за истото од Владата 

на Република Северна Македонија за минатата учебна 2020/2021 година. Оваа одлука 

училиштето ја доставува до основачот и наставата продолжува со физичко присуство. 
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Државните училишта (основните училишта со ресурсен центар, основните училишта со 

ресурсен центар и интернатско сместување, основните музички и балетски училишта, 

средните уметнички училишта, спортската академија, спортска гимназија и средните 

училишта за ученици со посебни образовни потреби), чиј основач е Владата, заради 

специфичната воспитно-образовна дејност која ја вршат, начинот на реализирање на 

наставата го утврдуваат со посебен План и Протокол кој е во согласност со Протоколот 

за настава со физичко присуство и го доставуваат до Министерството, а наставата ја 

реализираат согласно со Одлуката од Владата на Република Северна Македонија која 

ја имаат добиено за минатата учебна 2020/2021 година. 

РЕДОВНОСТ ВО НАСТАВАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ 

УЧИЛИШТА КОИ СЛЕДАТ НАСТАВА ОД ДАЛЕЧИНА 

Доколку ученикот кој следи настава со учење на далечина не се вклучи на настава 

повеќе од пет дена, наставникот со стручната служба во училиштето реализира посета 

на ученикот во неговиот дом и спроведува разговор со родителот за неопходноста од 

задолжително и редовно следење на наставата. 

За извршената посета и разговор со родителот/старателот се составува белешка. 

За нередовно присуство на наставата се применуваат педагошките мерки 

утврдени во Законот за основното образование и Законот за средното образование. 

Ученикот кој не можел да биде оценет поради отсуство од најмалку една третина 

од фондот на наставни часови од одредени предмети, има право да полага одделенски 

испит/ испит на година по предметите по кои не е оценет, согласно Законот за основното 

образование/ законот за средното образование. 

НАДЗОР ЗА ПРИМЕНАТА НА ПЛАНОТ И ПРОТОКОЛИТЕ 

Следењето на реализацијата на наставниот процес согласно Планот и Протоколите 

согласно трите модела (со физичко присуство на учениците, комбиниран модел и учење 

од далечина), го врши Државниот просветен инспекторат согласно своите надлежности 
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преку редовен и вонреден надзор, а надзор на примената на Протоколите за одржување 

на наставата со физичко присуство и комбиниран модел на настава во учебната 

2021/2022 година вршат Државниот просветен инспекторат и Државниот санитарен 

инспекторат согласно нивните надлежности. 

 

Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна 

Mакедонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко 

присуство на учениците во учебната 2021/2022 година 

1. Наставниот процес и воспитно - образовната работа во учебната 2021/2022 се 

реализира со физичко присуство во училиштето. 

2. Првиот ден од наставата задолжително започнува со упатства за сите учениците за 

тоа како правилно и безбедно да се однесуваат, да носат маски, да одржуваат физичко 

растојание, хигиена на рацете и заштита на сопственото здравје, но и здравјето на 

останатите ученици и вработените во училиштето. 

3. Училиштето за влез и излез на учениците ги става во функција сите влезови на 

училишната зграда. 

4. На влезот во училиштето, во ходниците и во училниците задолжително се поставуваат 

едукативно-информативни материјали и насоки за заштита на здравјето и безбедност во 

училиштето. 

5. На влезот во училиштето се поставуваат средства за дезинфекција, како и во 

училниците и другите простории. 

6. Влегување во училиштето е дозволено само со задолжително користење на заштитнa 

маскa и дезинфекција на рацете за сите вработени и ученици во училиштето. 

7. За контролиран влез и излез во/од училиштето, пред и внатре во училиштето, се 

организира редарска служба, со цел спроведување на редот, задолжително 
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спроведување на дезинфекција и носење на заштитни маски, одржување на потребното 

растојание меѓу учениците, и тоа 2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари во 

училиштето. Редарите се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што 

одлучува директорот на средното училиште. 

8. На сите вработени им се мери телесна температура пред влезот на училиштето со 

безконтактен топломер и во случај на зголемена температура (над 37.4°) вработениот се 

упатува кај матичен лекар. 

9. На учениците пред влезот на училиштето, им се мери телесна температура со 

безконтактен топломер. Во случај на зголемена телесна температура (над 37.4°) не се 

дозволува влез на ученикот во училиште и родителот се упатува на консултација кај 

матичниот лекар на ученикот. Децата со знаци на други заразни болести исто така не 

смеат да доаѓаат на училиште. 

10. Забранет е влез за родители/старатели освен на ученици со посебни образовни 

потреби со задолжително носење на заштитна маска. 

11. Се забрануваат сите видови физички контакти за поздравувања меѓу вработените во 

училиштето и меѓу учениците 

12. Учениците и вработените кои до училиштето користат јавен превоз го почитуваат 

протоколот за превоз на патници во јавниот сообраќај. 

13. Наставниците треба да избегнуваат подолго да се задржуваат во наставничката 

канцеларија и задолжително запазуваат физичка дистанца и носење на заштитна 

маска/прекривка на лице. 

14. Пренесувањето на информациите и состаноците со родителите/старателите се 

одвива преку телефон или преку некоја онлајн апликација, којашто ќе ја договорат 

родителите и наставниците, или доколку дозволуваат временските услови на отворено; 

15. Учениците од една паралелка престојуваат во една просторија, без можност за 

мешење на ученици од различни паралелки во иста училница; 
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16. Просториите задолжително се проветруваат после секој наставен час, најмалку 

половина час пред пристигнувањето и по заминувањето на учениците, а доколку 

дозволуваат временските услови, пожелно е да се остави отворен прозорец за време на 

наставниот час. 

17. Во случаите на кабинетска настава, заради грижа за здравјето на учениците, се 

воведува систем за еднонасочно движење на учениците и контролирано излегување и 

влегување во кабинетите. По излегувањето на едната група ученици, задолжително се 

проветрува просторијата и се врши дезинфекција , по што се дозволува влез на втората 

група на ученици  

18. За реализација на практичната обука и учењето преку работа, училиштето изготвува 

распоред за користење на училишните капацитети кој го истакнува на видно место во 

училиштето. Користењето на училишните капацитети е со задолжително почитување на 

сите протоколи за безбедност на учениците. 

19. Учениците и одговорните наставници задолжително ги почитуваат протоколите на 

компаниите (во погоните, хигиенско-санитарните објекти, одделот за исхрана и сите 

други делови каде што може да се движат учениците во компанијата). 

20. Користењето на спортската сала, библиотеката и други простории препорачливо е 

да биде од група ученици од иста паралелка, така што да нема можност за мешање на 

ученици од различни паралелки за што училиштето однапред подготвува распоред (пр. 

За време на 1 наставен час, една паралелка е во фискултурната сала, а две паралелки 

се надвор во училишниот двор или на спортските терени). 

21. Употребата на тоалетите се организира со присуство на помал број ученици и 

запазена дистанца (на пример, ако тоалетот е помал, ученикот треба да чека надвор од 

тоалетот додека излезе ученикот којшто е внатре) и тоа за време на наставните часови 

за што учениците се благовремено информирани. 

22. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за 

спроведеното чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според 
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упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум 

хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол 

за дезинфекција на горни површини. 

23. Чистењето на училниците се врши пред почетокот на наставата, во време кога 

учениците се во училишниот двор за време на училишните одмори и по завршување на 

сите училишни активности, со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско средство кое 

делува на вируси според упатство од производителот. 

24. Холовите, скалите и останатите заеднички простории се чистат пред започнување на 

наставата, за време на наставата и по завршувањето на сите училишни активности. 

25. Чистењето на фискултурната сала, спортските игралишта, соблекувалните и другите 

помошни простории, се врши по користењето од страна на секоја група ученици. 

26. Училиштата воведуваат систем за еднонасочно движење на учениците низ 

просториите и ограничување на бројот на лица кои истовремено се присутни во 

соблекувалните и контролирано излегување и влегување во соблекувалните. 

27. Треба да се избегнува влегување на други лица (на пример, за чистење, поправка 

или внесување храна) во училниците сè додека учениците се наоѓаат во нив, како и 

влегување во училишната зграда на лица кои не се вработени во училиштето или деца 

кои не се ученици на тоа училиште. 

28. Доколку во училиштето се појави заболен од КОВИД-19 или лице кое имало контакт 

со лице заболено од КОВИД-19, лицето треба да се изолира во посебна просторија со 

задолжително носење на заштитна маска, а директорот треба да воспостави 

комуникација со Центарот за јавно здравје за добивање на понатамошни насоки за 

постапување. За преземените активности училиштето доставува извештај до општината, 

а општината до Министерството за образование и наука. 

29. Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште, 

наставникот/стручниот соработник го изолира ученикот во посебна просторија со 
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задолжително носење на заштитна маска и веднаш ги известува 

родителите/старателите, кои во најкраток временски период треба да го земат детето со 

цел консултација и натамошни активности со матичниот лекар на ученикот. 

30. Доколку се потврди дека ученик е заболен од КОВИД - 19, се следат протоколите од 

Министерството за здравство за тој ученик, а училиштето врши консултации со Центарот 

за јавно здравје, за натамошно постапување со паралелката на која припаѓа ученикот. 

 

Напомена: Државните средни училишта за средно образование за ученици со 

посебни образовни потреби со интернатско сместување, средно уметничко 

образование, спортската гимназија и спортската академија, доставуваат 

поединечен Протокол за настава со физичко присуство согласно спецификите на 

дејноста која ја вршат. 

9.2. Образовен влез 

Статусот на редовен ученик во училиштето се стекнува со запишување на 

учениците во прва година. Основниот влез е завршено осумгодишно образование и 

кандидатите да не се постари од 17 години. 

9.3. Редовна настава 

 

Наставата ќе се реализира според наставните планови и програми кои се 

одобрени од надлежните органи. 

Секој наставник работи според наставен план и програма, изготвува годишно 

глобално планирање, планирање на темите /целините/, како и подготовка за секој 

наставен час. Подготовката пред почетокот на учебната година опфаќа темелно 

проучување на наставната програма, обезбедување стручна литература и сл.  Додека 

подготовката за наставните часови е редовна обврска. Во текот на наставата, секој 

наставник ќе ги користи расположивите наставни средства и помагала.  



СУГС Гимназија „Раде Јовчевски - Корчагин“ 

52 

       Годишна програма 2021/2022 

Во текот на годината, наставникот најмалку два пати во едно полугодие треба да 

формира оценка за ученикот и јавно да му  ја соопшти. Оценката се формира врз основа 

на утврдени критериуми за оценување и може да биде на увид на ученикот.  

Најчести форми за вреднување и оценување на учениците се писмените форми  

(контролни тестови, наставни листови, изработени есеи, проекти и др.) и усниот начин 

на проврека на знаењата (преку усна проверка, активност на часовите, соработка во 

презенатциите на наставната содржина и сл.). 

Наставниците ги планираат и координираат термините за  писмените и усните 

проверки на знаењата. Во таа смисла, во согласност со условите и планирањето,а имајќи 

ги предвид, обемноста на наставните содржини и преоптеретеноста на учениците,  не се 

изведуваат повеќе од две писмени проверки на знаења во текот на една седмица. 

Постигнатиот успех на ученикот го утврдува  Совет на паралелките на годината, а 

класниот ракводител, преку редовните родителски средби или по потреба ги известува 

родителите на секој ученик поединечно. 

Часовите можат да траат помалку во случај на екстремно ниски или високи 

температури и други причини, со одлука на Наставничкиот совет, по претходна најава за 

скратените часови, а со добиена согласност од Министерството за образование, 

Државниот просветен инспекторат и Градот Скопје. 

Носители на задачата: Директорот со тимот 

Временски период: цела учебна година 

9.4. Наставни планови 

 

 Наставните планови за гимназиско образование, во учебната 2021/22 година ќе се 

подготвуваат во согласност со законските одредби за реализација на воспитно – 

образовната дејност од овој тип настава.  

 Наставниот план за гимназиско образование е концепиран во четири дела:  

• Задолжителни предмети  

• Изборни предмети  
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• Задолжителни изборни програми  

• Проектни активности 

 

Задолжителните предмети се програмско јадро на гимназиското образование и се 

однесуваат на сите ученици. Со нив се обезбедува општообразовен стандард од знаења 

кој ќе им овозможи на учениците проодност во сите подрачја на гимназискиот систем на 

образование.  

 

Изборни предмети   

 

Во II година секој ученик избира еден предмет од листата на изборни предмети:  

• Информатичка технологија,  

• Латински јазик,  

• Елементарна алгебра,  

• Елементарна алгебра и геометрија, 

• Говорење и пишување и  

• Етика  

 Бројот на учениците за кои може да се организира настава за одделен избран 

изборен предмет изнесува минимум 17. 

Во III и IV година изборните предмети се групирани во три изборни подрачја:  

• општествено - хуманистичко А и Б  

• природно - математичко А и Б  

• јазично - уметничко А и Б 

 

Име на подрачје 

Задолжителни изборни 

предмети во 

III година 

Задолжителни изборни 

предмети 

IV година 

Природно математичко 

комбинација А 

Линеарна алгебра и 

аналитичка геометрија 

Алгебра 

Програмски јазици 

Физика, 

Програмски јазици 

Математичка анализа 
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Природно математичко 

комбинација Б 

Географија, 

Програмски јазици, 

Латински јазик 

Хемија, 

Биологија, 

Физика 

Општествено-хуманистичко 

комбинација А 

Вовед во право, 

Социологија, 

Латински јазик 

Економија, 

Менаџмент, 

Логика, 

Историја 

Општествено-хуманистичко 

комбинација Б 

Педагогија, 

Етика, 

Социологија 

Социологија, 

Историја, 

Филозофија, 

Психологија 

Јазично уметничкокомбинација 

А 

Италијански јазик 

Латински јазик, 

Педагогија 

Италијански јазик 

Латинскијазик, 

Психологија, 

Компаративна 

книжевност 

Јазично 

уметничко 

комбинација Б 

 

Ликовна уметност, 

Музичка уметност 

Педагогија 

Италијански јазик, 

Музичка уметност, 

Ликовна уметност, 

Драма 

 

Задолжителни изборни програми  

  

Овој тип изборни програми, преку програмските содржини им овозможува на 

учениците реализација на интересите од областа на спортот и спортските активности, 

ликовната и музичката уметност. 

Овие изборни програми имаат статус на наставни предмети и се реализираат преку 

наставни часови во неделниот фонд, низ различни форми на работа. Карактеристика на 

реализацијата на овие содржини е менторскиот систем во пристапот со учениците и 

флексибилни дидактички методи. Секоја содржина има различен и оригинален начин на 

реализација. 

Оваа настава им овозможува на учениците да го искажат талентот и да се 

мотивираат за постигнување на успеси во областа на спортот и уметностите. 
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 Проектни активности  

 

 Изборот на проектни активности овозможува задоволување на индивидуалните 

интереси на учениците преку кои на учениците им се нудат можности да ја реализираат 

својата креативност и потенцијали, надвор од редовната настава. Тие се реализираат 

според стандардите пропишани од БРО и со соодветен фонд на часови, во сите четири 

години, по слободен избор на ученикот и во зависност од капацитетите и можностите на 

училиштето. За секоја проектна активност ученикот изработува портфолио во кое се 

евидентира видот на проектната активност и времето и местото на нејзината 

реализација. Менторот ја следи и ја потврдува реализираната проектна активност и 

реализацијата на годишниот фонд на часови предвиден за проектните активности ја 

верификува класниот раководител. 

Носители на задачата:Соодветни наставници 

Временски период: преку цела наставна година 

 

9.5. Дополнителна настава 

 

 Дополнителна настава 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 (старател). 

Наставникот кој ја реализира наставата по наставниот предмет ги задолжува учениците 

кои имаат најмалку две слаби оценки  за посета на дополнителна настава, а за учениците 

кои имаат послаби резултати по одреден наставен предмет или отсуствуваат од настава 

по одреден предмет, дополнителна настава се организира по проценка на наставникот. 

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 за кој наставникот одредил задолжителна 
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дополнителна настава не ги посетува часовите по дополнителна настава, ученикот 

добива неоправдан изостанок. За упатување на ученикот на дополнителна настава 

наставникот задолжително го известува класниот раководител кој го информира 

родителот (старателот). 

Носители на задачата:Сите наставници 

Временски период:  цела наставна година 

 

9.6. Додатна настава 

 

 Додатна настава се организира за учениците кои постигнуваат значителни 

резултати по одделни наставни предмети (талентирани ученици). Наставникот е должен 

да им го понуди овој вид настава на учениците, а тие одлучуваат дали ќе ја посетуваат 

додатната настава. 

Носители на задачата:Соодветни наставници, психолог, педагог 

Временски период:  преку цела учебна година. 

9.7. Консултативна, подготвителна настава и 
продолжителна настава за послабите 

Консултативна настава ќе има во текот на целата учебна година за вонредните 

ученици и за учениците кои ќе полагаат поправни испити, како и за учениците кои сакаат 

да постигнат подобри резултати.  

 Подготвителна настава ќе се спроведува во согласност со законската регулатива 

и потребите на учениците, особено во рамките на подготовките за полагање државна 

матура. Исто така ќе се организира за учениците кои треба да полагаат поправни испити, 

испит на година, дополнителни испити и испити за побрзо напредување. 

Носители на задачата:Соодветни наставници 
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Временски период: пред полагање испити и по потреба на учениците 

 

9.8. Работа со надарени и талентирани ученици 

Работа со надарени и талентирани ученици се организира со цел откривање и 

натамошен развој на учениците со натпросечни општи и посебни способности и 

создавање услови за нивно понатамошно напредување. Училиштето на овие ученици ќе 

им овозможи оптимални услови за изразување на нивните способности. Работата со 

надарените и талентираните ученици од било која област, ќе се реализира преку 

индивидуална работа во рамките на редовната настава, додатната настава, 

консултации, работа во групи со исти интереси, преку слободните активности, 

натпревари и др. За секој ученик или група ученици ќе биде задолжен ментор – 

наставник. 

Програма за работа со надарените и талентираните ученици ќе изготви секој наставник 

– ментор во соработка со педагогот и дефектологот  на училиштето. 

Носители на задачата: Соодветни наставници, педагог, дефектолог и психолог   

Временски период: цела учебна година. 

9.9. Работа со  ученици со посебни образовни потреби 

Учениците со посебни образовни потреби се идентификуваат уште на почетокот 

на нивното образование, односно во прва година. Наставници кои остваруваат настава 

во паралелки каде што има деца со посебни образовни потреби, се должни да изготват 

посебни програми за индивидуализирана настава која ќе биде прилагодена на потребите 

и барањата на овие ученици. 

Носители на задачата: Соодветни наставници, педагог, дефектолог и психолог   

Временски период: почеток на учебната година. 
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9.10. Матурски и завршни испити 

9.10.1. Матурски испити 

 

Државната матура претставува испит со кој ученикот го завршува средното 

образование. Таа се состои од: 

• Задолжителен дел – три наставни предмета (мајчин јазик и литература, странски 

јазик или математика и еден општообразовен предмет од листа за избор); 

• Изборен дел – еден општообразовен наставен предмет;    

• Проектна задача - еден наставен предмет. 

 Проверувањето и оценувањето се врши екстерно и интерно. 

Училишната матура се состои од: 

• Задолжителен дел – еден наставен предмет (мајчин јазик и литература); 

• Изборен дел – еден општообразовен наставен предмет; 

• Проектна задача - еден наставен предмет. 

Проверувањето и оценувањето се врши интерно. 

 

9.10.2. Поправни испити 

 

За учениците од IV година редовни испити ќе се изведат најдоцна до 1.6.2022 

година. 

За останатите ученици поправните испити се реализираат во јунска и августовска сесија. 

За учениците ке се организира продолжителна настава.  

9.11. План за одржување Совет на паралелка на 
паралелките  (класни совети) 

I Совет на паралелка По завршувањето  на I квалификационен период 

II Совет на паралелка По завршувањето  на II квалификационен период 

III Совет на паралелка По завршувањето  на III квалификационен период 

IV Совет на паралелка четврта година Мај 
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V Совет на паралелка По завршувањето  на IV квалификационен период 

 

9.12. План за реализирање на средби со родителите 

 Во текот на учебната 2021/2022 година ќе се реализираат најмалку четири, 

односно пет средби со родителите, и тоа: 

средба со родителите дата на одржување ден на одржување 

Прва 

I и II година 

III и IV год. 

Септември 

Втора 

I и II година 

III и IV год. 

По завршувањето  на I квалификационен период 

Трета 

I и II година 

III и IV год. 

По завршувањето на II квалификационен период 

Четврта 

Iи II година 

III и IVгод. 

По завршувањето на III квалификационен период 

Петта 

I и II година 

III и IV год. 

По завршувањето  на  IV квалификационен период 

 

9.13. Ученички екскурзии и излети 

Ученичките екскурзии се организираат за проширување и продлабочување на 

знаењата на учениците од одделни воспитно-образовни подрачја и наставни предмети, 

како и заради спортување и рекреација и други видови педагошко организирање на 

слободното време на учениците. Ученичките екскурзии се организираат истовремено за 

сите ученици од иста паралелка и година на образование со исти цели и активности. 

Екскурзиите се изведуваат за сите ученици од I-IV година. 

За учебната 2021/2022 година предвидени се: 
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- две еднодневни екскурзии - кои ке се организираат во есен и пролет за сите 

ученици,  

- една дводневна екскурзија за учениците од прва и втора година. Еденодневните 

и дводневните екскурзии за учениците од прва и втора година ке се организираат во 

границите на Република  Северна Македонија. 

-  шестдневна која ке се организира за учениците од трета година,а ке се организира 

надвор од границите на Република Северна Македонија. Шестдневната екскурзија ќе се 

реализира кон крајот на април или почетокот на мај 2022 година. 

Доклку постои интерес и иницијатива од страна на учениците може да се 

организираат научно – истражувачки екскурзии надвор од границите на Република 

Македонија за учениците од сите години, а за кој ќе се спроведе постапка согласно 

Правилникот за начинот на изведување на училишните екскурзии од средните училишта. 

Релациите се определуваат според условите и заинтересираноста на учениците 

согласно Правилникот за начинот на изведување на училишните екскурзии од средните 

училишта. 

Реализцијата на екскурзиите ќе биде во зависност од условите и состојбата на 

пандемијата Ковид 19. 

9.14. Поврзување на еколошката програма со редовната 
настава 

 

Целта на програмата е преку континуиран избор на различни точки на акција од 

сите теми во текот на секоја учебна година,  еколошката едукација да се интегрира и 

имплементира во македонскиот образовен систем. 

Во учебната 2021/22 година во  програмата се опфатени следните точки на акција: 

Тема 1. Вода 

Точка на акција: Водата и климатските промени 
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Тема 2. Енергија 

Точка на акција: Обезбедување на енергија преку алтернативни извори: 

соларен систем/фотоволтаици/ветерници 

 

Тема 3. Одржување на зградата и здрава средина во училиштето 

Точка на акција: Подигиње на свеста на пошироката заедница за хигиената 

и здрава средина 

 

Тема 4. Уреден двор. 

Точка на акција: Важноста на хигиената во дворот 

 

Тема 5. Отпад 

Точка на акција: Подигање на свеста на пошироката заедница за 

управување со отпад 

 

Тема 6. Биодиверзитет 

Точка на акција: Влијанието на климатските промени врз биодиверзитет 

 

Тема 7. Транспорт 

Точка на акција: Влијанието на транспортот врз средината 

 

Тема 8. Здравје 

Точка на акција: Влијанието на физичката активност врз здравјето 

 

Тема 9. Одржлив развој 

Точка на акција: Рационално користење на природнире ресурси 
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9.15. Употреба на ИКТ во наставата 

Со напредокот на компјутерската технологија и опремувањето на училиштата со 

компјутер за секој ученик наставата стана посовремена, а со тоа и плановите и 

програмите добија нов начин на реализација. Секој наставник во својот глобален план 

вметнува најмалку 30% од часовите во кои ја користи оваа технологија. 

Исто така, наставниците се должни неделно да го пополнуваат електронскиот 

дневник во кој имаат увид родителите за успехот, изостаноците и поведението на своето 

дете. 

10. Оценување 

Оценувањето е еден од најважните процеси во наставата. Подобрувањето на 

оценувањето е со цел да се унапреди постојниот систем на оценување што ќе придонесе 

за оптимален индивидуален напредок на секој ученик. 

Подобрувањето на оценувањето во училиштата ќе се постигне преку: 

- воспоставување стандарди за оценување; 

- обука на наставниот кадар; 

- изготвување потребни стручни материјали; 

- постојана стручна поддршка на училиштата во процесот на оценувањето; 

Подобрувањето на оценувањето во нашето училиште ќе се постигне преку: 

- обуки на наставниците; 

- примена на изготвените стандарди за оценување; 

- изготвување на критериуми за оценување за секој предмет и за секоја тема; 

- изедначување на критериумите за оценување преку соработка во активот и 

изготвување стандардни тестови; 

- контрола на процесот на оценување. 

За подобрување на оценувањето во нашето училште се грижи раководството и 

сите наставници. Приоритетни задачи во процесот на подобрување на оценувањето се: 

- изготвување на критериуми за оценување по секој предмет; 
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- додавање на критериуми за оценување на секоја тема во тематските подготовки 

на наставниците; 

- изготвување стандардни тестови за секој предмет (и секоја тема) во рамките на 

секој актив; 

- почитување на кодексот за оценување; 

- почитување на правилникот за оценување. 

 

 

10.1. КОДЕКС ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

10.1.1. Директорот и стручните соработници 

 

– да создаваат услови за правично и непристрасно  оценување во 

училиштето; 

– да спречува евентуална злоупотреба на резултатите од оценувањето во 

училиштето; 

– да го заштитуваат правото на приватност во оценувањето; 

– да обезбеди праведен и навремен процес на жалби во врска со 

оценувањето. 

 

10.1.2. Наставниците 

– наставниците треба да  бидат непристрасни, објективни и позитивни; 

– да им даваат поддршка на учениците во процесот на оценувањето; 

– наставниците треба да ги оценуваат учениците според изедначени 

критериуми по исти предмети; 

– да изработат и да ги применуваат критериумите за ученици со посебни 

потреби; 

– наставниците треба да  ги запознаат учениците и нивните родители  со 

критериумите за оценување уште во почетокот на учебната година; 

– да ги вклучат учениците во процесот на оценувањето; 
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– да им овозможат на учениците во текот на наставната година на различни 

начини да ги демонстрираат своите знаења; 

– оценките да ги изведуваат јавно пред учениците; 

– наставникот треба да го пофалува секој напредок на ученикот; 

– наставникот треба да го следи ученикот во текот на наставата и навремено 

да го информира класниот раководител;  

– класниот раководител навреме треба да го информира родителот за 

постигнувањата на ученикот по сите предмети и да организира средба на родителот со 

предметните наставници по потреба; 

– наставниците треба да разговараат со родителите на учениците и да им 

укажат на слабостите кои ги покажуваат учениците во текот на наставата;  

– да одржуваат дополнителна и додатна  настава според потребите на 

учениците; 

– да бидат пример за учениците и да промовираат високи морални норми во 

процесот на оценувањето; 

– да ги избегнуваат ситуациите кои може да претставуваат конфликт на 

интереси; 

– да одбијат секаков вид поткуп и интервенција со цел да дадат оценка 

различна од заслужената; 

– да ја почитуваат личноста на ученикот во процесот на оценување; 

– да водат грижа за правата на ученикот и сознанијата за нивното учење да 

не ги споделуваат со лица кои не се дел од наставата; 

– да соработуваат со колегите со цел да го подобрат учењето и оценувањето; 

– да не прават дискриминација на учениците по било кој основ. 

 

10.1.3. Родителите 

– да го поддржуваат учењето  на своите деца преку залагање за праведно 

оценување; 

– да не преземаат мерки и активности кои неоправдано би ги довеле нивните 

деца во повластена положба во однос на другите ученици; 
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– кај своите деца да поттикнуваат чесен и праведен однос  во врска со 

постигнувањата и оценувањето; 

– да ги почитуваат професионалните одлуки и совети на наставниците во 

врска со оценувањето на нивните деца; 

– да не се залагаат нивните деца со недозволени постапки да добијат 

поповолни оценки од објективно утврдените; 

– навремено да се информираат за постигнувањата на своите деца и да 

преземаат активности со кои ќе го подобрат учењето кај своите деца. 

 

10.1.4. Учениците 

– да се залагаат за праведно оценување на сите ученици;  

– да бараат да бидат информирани за критериумите за оценување уште во 

почетокот на учебната година; 

– да земаат учество во изработката на критериумите за оценување на 

нивните постигнувања; 

– да ги почитуваат  договорените процедури во врска со оценувањето и да се 

информираат за последиците од непочитување на правлата; 

– да не поставуваат неприфатливи барања во врска со оценувањето на 

нивните постигања; 

– реагираат на појави кои доведуваат до неправилно оценување; 

– да ги почитуваат советите и насоките на наставниците поврзани со 

оценувањето; 

– да не се служат со недозволени постапки во текот на презентирањето на 

бараните знаења и вештини; 

– да одбегнуваат да вршат било какво влијание и притисоци во процесот на 

оценување. 

 

 



СУГС Гимназија „Раде Јовчевски - Корчагин“ 

66 

       Годишна програма 2021/2022 

10.2. Само - евалуација на училиштето 

 

Врз основа на извршената интегрална евалуација од страна на Државниот просветен 

инспекторат и извештајот од извршената интегрална евалуација се забележани 

неправилности по оваа точка. За 2019/2020 година Училишниот одбор на училиштето 

изготви акционен план со кој што ќе се надминат укажаните неправилности. 

 

11. Воннаставни активности 

 Воннаставните активности се предвидени со цел да се надополни профилот на 

личноста на ученикот. Исто така, овие активности се одлична можност учениците да 

откријат некои интереси и потенцијали за кои можеби и не се свесни дека ги поседуваат, 

а целта е максимално да ги искористат во текот на животот. 

Придобивки од воннаставните активности се: 

• учење со цел, мотивираност и желба, без оптовареност од оценување; 

• дружење на учениците и меѓусебна соработка; 

• проширување на знаењата; 

• стекнување на животни и комуникациски вештини  

 Во оваа област спаѓаат и сите случувања што ги организира Град Скопје групирани 

според следниве програмски цели:  

             • Унапредување на безбедноста во училиштето и спречување nа училишното 

насилство; 

• Унапредување на здравјето на учениците и животната средина; 

• Стимулирање на индивидуалниот кариерен развој на учениците; 

           • Истражување и промоција на ученичките права, слободи и различности. 

•        Посета на театри, музеи, планетариум, едукативни школи организирани од 

високо образовни институции и акредитирани здруженија. 
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11.1. Слободни ученички активности 

 

Тие се еден од начините за индивидуализација на воспитно-образовниот процес, 

за задоволување на интересите и развој на посебните способности на учениците. 

Програмите за работа имаат ориентационен карактер што овозможува учениците 

самостојно да ги избираат содржините и да ја организираат и изведуваат работата. 

 Во рамките на слободните активности училиштето ќе создаде можности сите 

ученици што се талентирани и имаат интереси за одделни области од науката, 

техниката, уметноста, спортот и др. без оглед на успехот во наставата да ги 

задоволуваат тие интереси. Личниот интерес е примарен при определување на опфатот 

на учениците во одделни слободни активности. За сите слободни активности ќе бидат 

обезбедени соодветни просторни, кадровски и материјално-технички услови за нивно 

задоволување. 

 Во рамките на ова воспитно-образовно подрачје, во училиштето оваа учебна 

година ќе работат веќе формираните секции, а  доколку има интерес од учениците ќе се 

формираат и нови.  

Носители на задачата: одговорни наставници, стручна служба 

Временски термин: цела учебна година. 

 

11.2. Ученички натпревари 

 

Учениците ќе земат учевство на општински, регионални, републички и светски 

натпревари за учебната 2021/22 година. 

 

11.3. Општествено хуманитарна работа 
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Нејзината цел е кај учениците да развива позитивен однос кон трудот, одговорност 

за чување и одржување на општествениот имот и унапредување на условите за живот и 

работа во училиштето и пошироко. 

Се организира во вид на акции во воннаставното време и во неработните денови. 

Носител на непосредната организација на активностите се: училиштето и ученичките 

заедници. Училиштето ќе создаде можности за организирање и изведување на вакви 

акции, при што ќе се вклучат и сите наставници во организирањето и реализирањето на 

акциите. 

 

11.4. Еко-патроли 

Како и секоја година така и оваа еко патролите се формираат првите две недели 

од новата учебна година. Во еко патролите се опфатени ученици од секоја година и 

националност. Истите доставуваат  месечен извештај до еко одборот. 

12. Поддршка на учениците 

Поддршката на учениците е еден од најважните сегменти во превенцијата на 

насилното однесување. Поддршката на учениците во нашето училиште ја дава класниот 

раководител преку континуирано следење на однесувањето на ученикот, потоа во 

соработка со стручната служба и тимот за намалување на насилство во училиштата се 

одлучува за дополнителна поддршка на учениците преку вклучување во одредени 

активности или проекти за стекнување и развивање на социјални и комуникациски 

вештини, вештини за разрешување на конфликти и емоционална писменост.  

Нашето училиште има соработка со Советувалиштето за млади на Црвениот крст на 

Град Скопје и во одредени случаи ги упатува учениците на советување во ова 

советувалиште. 

 Главна цел на училиштето е развој на Интелектуално и работно воспитаниекај 

ученикот: 
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- развивање на навика за редовно извршување на обврските на часовите и дома; 

- градување на култура на слушање, запишување и репродуцирање; 

- запознавање на учениците со техниката на водење забелешки, обележување на 

значајни делови од текст; 

- запознавање со техниката и методи за рационално организирање на учењето; 

- планирање на дневната и неделната работа. 

12.1. Соработка со ученици 

 

 Една од најважните работи во севкупното работење во училиштето се секако 

средбите и контактите со учениците, скенирање на нивните потреби и проблеми како и 

решавање на истите. Училиштето има меил кој е достапен за учениците и на истиот 

имаат можност да ги образложат сите свои проблеми на кои наидуваат како во 

училиштето, така и приватно. Пристап до меилот има само педагошката служба, која 

понатаму во зависност од потребите постапува и соработува со лицата кои треба да 

бидат инволвирани за решавање на истите – директор, помошници директори, 

раководители на настава, класни раководители, предметни наставници, родители, 

уценици и тн. Исто такабез разлика дали се формални или неформални, секогаш кога 

тие имаат потреба директорот ќе биде достапен за учениците и ќе пристапува кон 

решавање на нивните проблеми и потреби.  

 Целта на контактите е да се подобрат постигнувањата на учениците, со тоа што 

ќе се поддржат во нивното позитивно барање, предлози и сугестии во однос на наставата 

и воннаставните активности. Учениците директно ќе се вклучат во работата и животот 

на училиштето, како и во донесување на некои одлуки, а со тоа ќе партиципираат во 

донесување одлуки кои се однесуваат на нивните потреби. 

 Училиштето води евиденција за оценувањето и изостанувањето на учениците 

квартално по тримесечија, врши анализа на состојбите и постапува според резултатите 

- разговори со поединци или групи кои постигнуваат слаб успех и резултати. 
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12.2. Поддршка на наставниците  

 

Поддршката на наставниците ја овозможуваме преку систем на споделување на 

добри практики во самото училиште. Системот на споделување добри практики 

подразбира две средби на Наставничкиот совет во текот на годината на кои се разговара 

за позитивните искуства и постигнатите резултати во справувањето со насилството, 

агресијата и други проблеми поврзани со однесувањето. На овие средби стручните 

соработници може да презентираат методи на справување со емоциите или други 

ефикасни примери за справување со насилството, техники на опуштање, емоционална 

писменост и сл. или наставници кои поминале слични обуки да ги пренесат на колегите. 

Оние наставници кои имаат проблеми во справувањето со насилството имаат задача да 

ги посетат часовите и класните часови на наставниците кои успешно се справуваат со 

насилствтото и да изработат план за вклучување на искуствата на колегите во својата 

работа. Како дополнителна поддршка на наставниците училиштето бара обуки за 

наставниците кои може да помогнат во справувањето на насилството на тема: ненасилно 

разрешување на конфликти, посредување-медијација на конфликти и др. слични теми. 

 

12.3. Превентивни програми 

 

Планирани се едукативни работилници со родители, ученици и професори за 

подобрување на социо-емоционалната состојба на учениците, вклучување на 

надлежните институции и експерти за определените области на дејствување. Ќе се 

организираат активности во училиштето како и надвор од училиштето, заеднички посети 

на установи,  социјални активности за интеракција за подобрување на соработката. 

12.4. Позитивна социо-емоционална клима 

- поттикнување на другарство и меѓусебна солидарност; 

- развивање и негување на меѓусебно помагање; 

- развивање на смисла за колективна работа; 
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- поделба и извршување на работните обврски; 

- развивање на хармонија во паралелката; 

- развивање на емотивно зрела личност; 

- принципиелност и доследност во работата и однесувањето; 

- развивање на смисла за самокритичност, креативност, исрајност; 

- развивање на особините: учтивост, љубезност, пријателство, солидарност,     

толеранција, меѓуетничко почитување, родово почитување и др. 

 

13. Грижа за здравјето на учениците и култура на живеење 

       Програмата за грижа за здравствено-социјалната заштита на учениците и 

културата на живеење има за цел да ги систематизира постојните и новите облици на 

работа, во координација со воспитно-образовниот процес, со кои сакаме да го подобри 

квалитетот на животот на учениците. Програмата ги опфаќа најважните подрачја од кои  

зависи бараниот квалитет: работата со учениците, работата со родителите и 

соработката со локалната средина.  

Заштитата и унапредувањето на здравјето на учениците се остварува и преку 

редовни лекарски прегледи, организирање превентивни мерки и лекарски интервенции, 

спортски активности, грижа за хигиенските и естетско-културните услови за живот и 

работа во училиштето. 

 Носители на оваа програма се сите вработени во училиштето, а одговорни за 

реализацијата на оваа програма се директорот, менаџерскиот тим, стручната служба, 

сите наставници, а особено класните раководители.  

    Цел ни е да се промовираат и унапредуваат сите форми на здрав стил на живот, 

како превентива од негативните облици на однесување. 

Во соработка со Поликлиника „Бит Пазар“ секоја учебна година се прави распоред 

за систематски преглед за учениците од прва и четврта година. Систематските прегледи 

се реализираат без да ја ја попречуваат редовната настава, а како одговорни наставнице 
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најчесто се класните раководители или предметни наставници кои немаат настава во 

предвидениот термин. Покрај систематскиот преглед учениците од завршните години се 

опфатени и со вакцинирање. 

14. Училишна клима и односи во училиштето 

- Дисциплина 

За подобрување на училишната дисциплина на учениците и вработените се 

изготвува распоред на дежурни т.е. одговорни професори за контрола во училиштето во 

ходници, училници, училишен двор, одговорните професори водат писмена евиденција 

за тековните збиднувања за време на одморите. 

За отварање и затворање на училиштето во текот на денот и одморите одговорни се 

лицата за обезбедување на училиштето.  

Учениците за дисциплината во училиштето се запознаени од страна на класните 

раководители преку Куќниот ред на училиштето кој е даден во прилог на годишната 

програма. 

- Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 

Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето се остварува 

преку естетско воспитание и култура на однесување: 

- одржување на уредни простории и училници; 

- организирање на акции за уредување; 

- развивање на еколошката свест; 

- организирање на посета на изложби, претстави; 

- култура на однесување и комуницирање и др. 
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- Мулти – културализам 

 

Во рамките на проектот МИО нашето училиште ја продолжува соработката со  

училиштето партнер, во овие активности, СУГС „Браќа Миладиновци“ од Скопје.  

За реализација на активносте е формиран тим кој ги планира и реализира соодветните 

активности.  

Членови на тимот за училишна интеграција (СИТ) се: 

- Драган Арсовски, директор на училиштето, 

- Гордана Геческа, наставник, 

- Кристина Гелмановска, наставник, 

- Наталија Христова – Цигулевска, наставник 

Тимовите на двете училишта изготвија план за понатамошна работа и реализација на 

предвидените активности. 

 

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 

Очекуван резултат 1:  
Зголемени активности за меѓуетничка интеграција (наставни и воннаставни), како 
составен дел од годишната програма за работа на училиштата 

 
 

  Опис  
На активноста 

Одговорн
и 
институци
и 

Временск
а рамка 

Индикатори Ресурси Поддршка и 
следење 

1.1 Годишно 
планирање за 
МИО на ниво на 
училиште 
(изработка на 
акциски план, 
планирање на 
МИО 
активности во 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 

2019-2024 Изработен 
акциски 
план за 
МИМО 
активности 
на ниво на 
училиште 
како 

Човечки СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка
та на 
интеграција 
во СУГС 
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Програмите за 
работа на УО, 
СР, ученичка 
заедница, 
стручни активи.) 

составен дел 
на ГП 

1.2 Планирање и 
реализација на 
заеднички 
наставни часови 
во редовна 
настава по 
наставните 
предмети: 
Практична 
настава, Спорт и 
спортски 
активности, 
Музичка 
култура, 
Ликовна 
уметност, 
Странски јазик, 
Информатика, 
Слободни 
часови/Проектн
и активности 
(фузирање на 
минимум 2 
паралелки во 
секоја наставна 
година кои 
заеднички ќе ја 
следат 
наставата по 
одреден 
наставен 
предмет. 
Реализацијата 
на заедничките 
часови треба да 
биде минимум 
50 проценти од 
вкупниот 
годишен фонд 
по конкретниот 
предмет) 

Училишта 
во кои 
наставата 
се следи 
на два или 
повеќе 
наставни 
јазици 

2019-2024 Реализирани 
заеднички 
часови, 
изготвени 
заеднички 
планирања, 
извештаи 

Човечки и 
материјалн
и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка
та на 
интеграција 
во СУГС 
БРО;ЦССО 
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1.3 Планирање и 
реализација на 
заеднички 
наставни часови 
по други 
наставни 
предмети (овие 
часови би се 
реализирале со 
помала 
фрекфенција, 
односно 
наставниците 
би имале 
задача да 
реализираат 
минимум 2 
заеднички часа 
годишно) 

Училишта 
во кои 
наставата 
се следи 
на два или 
повеќе 
наставни 
јазици 

2019-2024 Реализирани 
заеднички 
часови, 
изготвени 
заеднички 
планирања, 
извештаи 

Човечки и 
материјалн
и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка
та на 
интеграција 
во СУГС 

1.4 Отворени 
заеднички 
часовиможност 
останатите 
наставници да 
ги посетат 
заедничките 
часови и да 
видат на кој 
начин нивните 
колеги ги 
реализираат 
овие часови, 
кои техники и 
методи на 
предавање ги 
користат и сл 

Училишта 
во кои се 
реализира
а т 
заеднички
те часови 

2019-2024 Реализирани 
отворени 
часови, 
изготвени 
заеднички 
планирања, 
извештаи 

Човечки и 
материјалн
и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка
та на 
интеграција 
во СУГС 

1.5 Мултиетнички 
интегрирани 
секции(спротск
и, драмски, еко, 
фотографија, и 
др.) 

Училишта 
во кои 
наставата 
се следи 
на два или 
повеќе 
наставни 
јазици 

2019-2024 Реализирани 
активности, 
евиденција 
во дневник 
за работа на 
паралелка, 
извештај 

Човечки и 
материјалн
и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка
та на 
интеграција 
во СУГС 
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1.6 Мултиетнички 
мешани хорови 
и музички групи 

Училишта 
во кои 
наставата 
се следи 
на два или 
повеќе 
наставни 
јазици 

2019-2024 Реализирани 
активности, 
евиденција 
во дневник 
за работа на 
паралелка, 
извештај 

Човечки и 
материјалн
и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка
та на 
интеграција 
во СУГС 

1.7 Формирање на 
интегрирани 
дебатни 
клубови на ниво 
на училиште 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 

2019-2024 Реализирани 
на дебати на 
различни 
теми,извешт
аи 

Човечки и 
материјалн
и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка
та на 
интеграција 
во СУГС 

1.8 Заедничко 
одбележување 
на значајни 
датуми и 
личности 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 

2019-2024 Реализирани 
манифестац
ии, 
извештаи, 
фотографии 

Човечки, 
материјалн
и, 
финансиски 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка
та на 
интеграција 
во СУГС 

1.9 Учество во 
проекти 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 

2019-2024 Реализирани 
проекти, 
извештаи, 
фотографији, 
презентациј
а на 
проектот 

Човечки и 
материјалн
и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка
та на 
интеграција 
во СУГС 

1.1
0 

Мултикултурни 
и 
интеркултурни 
работилници, 
работилници за 
демократска 
партиципација, 
човекови права, 
права на детето, 
мировно 
образование 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 

2019-2024 Подготовки 
за 
работилниц
и, 
реализирани 
работилниц
и, извештаи, 
фотографии, 
евалуациски 
листи 

Човечки и 
материјалн
и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка
та на 
интеграција 
во СУГС 
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1.1
1 

Организирани 
посети на 
интегрирани 
групи ученици 
на значајни 
културни и 
историски места 
и објекти, 
настани и 
манифестации 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 

2019-2024 Извештаи,фо
тографии 

 СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка
та на 
интеграција 
во СУГС 

1.1
2 

Реализација на 
заеднички 
научни и 
истражувачки 
екскурзии 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 

2019-2024 Извештаи,фо
тографии 

Човечки и 
материјалн
и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка
та на 
интеграција 
во СУГС 

Очекуван резултат 2:  
Град Скопје и средните училишта - партнери во реализација на заеднички проекти и 
организација на настани од интерес на заедницата кои промовираат меѓуетничка 
интеграција 

   Опис  
наактивноста 

Одговорн
и 
институци
и 

Временск
а рамка 

Индикатори Ресурси Поддршка и 
следење 

2.1 Организирање 
младинска 
отворена 
дебата на ниво 
на средни 
училишта на 
Град Скопје 
(минимум две) 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 

2019-2024 Извештаи,фо
тографии 

Човечки и 
материјалн
и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка 
интеграција 
во СУГС 

2.2 Презентација за 
најдобри 
практики за 
МИО 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 

2019-2024 Извештаи,фо
тографии 

Човечки, 
материјалн
и,финансис
к и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка 
интеграција 
во СУГС  

2.3 Еко, 
волонтерски и 
хуманитарни 
активности 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 

2019-2024 Извештаи,фо
тографии 

Човечки, 
материјалн
и,финансис
к и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
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ње на 
меѓуетничка 
интеграција 
во СУГС 
Локална 
заедница 
Бизнис 
заедница 

2.4 Посета на Совет 
во Општините/ 
Град Скопје 
(ученичка 
заедница, 
претставници 
од СИТ за 
промоција 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 

2019-2024 Извештаи,фо
тографии 

Човечки СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка 
интеграција 
во СУГС  

2.5 Покренување 
на младински 
иницијативи од 
страна на 
училишната 
заедница 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 
претставн
ици од 
МИМО 
проект,МЦ
ГО 

2019-2024 Реализирани 
младински 
акции, 
извештаи,фо
тографии 

Човечки и 
материјалн
и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка 
интеграција 
во СУГС 
Локална 
заедница 
Бизнис 
заедница 

2.6 Денови на 
интеркултура 
(ликовни 
колонии, 
изложба на 
фотографии, 
музички 
настани, 
поетски читања, 
хуманитарни 
акции, спортски 
турнири, 
креативни 
работилници 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 
Град 
Скопје 
општини 

2019-2024 Реализирани 
денови на 
интеркултур
а 

Човечки, 
материјалн
и,финансис
к и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка 
интеграција 
во СУГС 
Локална 
заедница 
Бизнис 
заедница 

Очекуван резултат 3:  
Подобрено изучување на јазиците на припадниците на заедниците 

   Опис  
На активноста 

Одговорн
и 

Временск
а рамка 

Индикатори Ресурси Поддршка и 
следење 
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институци
и 

3.1 Зборувам на 
јазикот на мојот 
другар (курсеви 
за изучување на 
јазикот на 
“другиот“ 
наменети за 
ученици и 
наставници) 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 
Град 
Скопје 

2019-2024 Реализирани 
курсеви,број 
на 
наставници 
и ученици 
кои ги 
посетиле 
курсевите 

Човечки, 
материјалн
и,финансис
к и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка 
интеграција 
во СУГС 

Очекуван резултат 4:  
Подобрена училишна клима за меѓуетничка интеграција-сензибилизиран наставно-
стручен кадар 

   Опис  
На активноста 

Одговорн
и 
институци
и 

Временск
а рамка 

Индикатори Ресурси Поддршка и 
следење 

4.1 Обуки на 
наставен/струче
н кадар, УО, СР 
за планирање и 
реализација на 
МИО 
активности 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 
Град 
Скопје, 
претставн
ици од 
МИМО 
проект,МЦ
ГО,БРО,ЦС
СО 

2019-2024 Реализирани 
обуки,извеш
таи 

Човечки, 
материјалн
и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка 
интеграција 
во СУГС 

4.2 Учество на 
наставен кадар, 
ученици и 
родители на 
тркалезна маса 
за 
придобивките и 
постигнувањата 
од активностите 
за МИМО во 
организација на 
општина/Град 
Скопје 
(мимимум две) 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 
Град 
Скопје, 
претставн
ици од 
МИМО 
проект,МЦ
ГО,БРО,ЦС
СО 

2019-2024 Извештаи,фо
тографии 

Човечки, 
материјалн
и,финансис
к и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка 
интеграција 
во СУГС 
претставниц
и од МИМО 
проект,МЦГ
О,БРО,ЦС СО 

4.3 Конкурс за 
грантови за 
поддршка на 

Средни 
училишта 
на Град 

2019-2024 Број на 
добиени 
грантови 

Човечки СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
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активности за 
МИМО 

Скопје 
Град 
Скопје, 
претставн
ици од 
МИМО 
проект,МЦ
ГО,БРО,ЦС
СО 

унапредува
ње на 
меѓуетничка 
интеграција 
во СУГС 

4.4 Обуки на 
наставници за 
подготовка и 
реализација на 
заеднички 
часови 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 
Град 
Скопје, 
претставн
ици од 
МИМО 
проект,МЦ
ГО,БРО,ЦС
СО 

2019-2024 Број на 
добиени 
грантови 

Човечки, 
материјалн
и,финансис
к и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка 
интеграција 
во СУГС 
претставниц
и од МИМО 
проект,МЦГ
О,БРО,ЦС СО 

4.5 Обуки за 
директорите на 
средните 
училишта, со 
цел 
подобрување 
на нивните 
вештини за 
управување и 
раководење на 
процесот за 
МИМО во 
нивното 
училиште 

Средни 
училишта 
на Град 
Скопје 
Град 
Скопје, 
претставн
ици од 
МИМО 
проект,МЦ
ГО,БРО,ЦС
СО 

2019-2024 Број на 
добиени 
грантови 

Човечки, 
материјалн
и,финансис
к и 

СИТ од 
училиштата 
Комисија за 
унапредува
ње на 
меѓуетничка 
интеграција 
во СУГС 
претставниц
и од МИМО 
проект,МЦГ
О,БРО,ЦС СО 

 

15. Професионален развој на образовниот кадар 

Перманентното стручно и педагошко образование и усовршување е потреба и 

обврска на наставниот кадар и е важен услов за успешно организирарње на целокупната 

воспитно-образовна работа во училиштето. Бидејќи унапредувањето на наставата е 

една од приоритетните задачи на нашето училиште, активностите од овој домен, 
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односно оспособувањето на наставниците за примена на иновации во наставата ќе 

бидат програмирани на ниво на училиште. 

 Во програмата за стручно усовршување во рамките на училиштето, посебен 

акцент ќе се стави на начините на функционирање и практичната примена на иновациите 

т.е. ќе се организираат вежби за примена на иновациите, прикази на нови методски 

постапки, следење и анализирање на применетите иновации. Тоа ќе значи 

интензивирање на интерното стручно усовршување на наставниот кадар. 

 За постигнување целосен континуитет и постапност во реализацијата, програмата 

за стручно усовршување на ниво на училиште ќе го има следниот тек на реализација: 

Индивидуално стручно усовршување: 

- следење на содржини од стручни и педагошки списанија; 

- читање на стручна и педагошка литература која може да се најде во училиштето; 

- самостојно користење на разни извори на знаење: учебници, прирачници, 

енциклопедии, периодики, радио и ТВ емисии, интернет; 

- присуство и учество на семинари, советувања и сл. 

 Колективно стручно усовршување ќе се реализира преку работата на стручните 

активи и наставничкиот совет и тоа преку: 

- теоретска разработка на иновацијата; 

- изработка на методски пристап на наставен час со примена на иновација; 

- изведување нагледен наставен час во кој е применета иновацијата; 

- организирање на практична работилница; 

- меѓусебна посета на часови со примена на иновации; 
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- тематски дебати, разговори, дискусии по одредени иновации; 

 Иновациите ќе се однесуваат на:  

- примена на индивидуализирана настава со примена на моделот на 

диференцирана настава на повеќе тежински нивоа; работа во парови, групна форма на 

работа, учење со откривање. 

- примена на современи нагледни средства (ТВ, двд, лцд-проектор, цд уред, 

компјутер). 

- самостојно изготвување на инструменти за следење на примената на иновации во 

наставниот процес и вреднување на часот, аналитички листови.  

 Стручното усовршување на наставниците за воведување на иновациите ќе биде 

организирано и во рамките на работата на Наставничкиот совет и тоа преку: 

- изработка на стручни и педагошки анализи, извештаи, информации од примената 

и воведување иновации во наставата во текот на учебната година и др. 

16. Соработка на училиштето 

16.1. Соработка со семејството 

Училиштето не може ефикасно да ја реализира воспитно-образовната функција 

без соработка со родителите на учениците, а со цел подобро да се запознаат учениците 

и да се обезбеди единственост на воспитното делување. Таа соработка опфаќа: 

информирање за психофизичкиот и социјалниот развој на учениците, за резултатите од 

учењето и поведението, за условите на живот во семејството, за подобрување на 

резултатите во воспитно-образовната работа и тоа преку индивидуални разговори меѓу 

наставникот и родителот, писмено известување, групни разговори, родителски 

среќавања и др. 

Советот на родтелите претставува врска меѓу учениците, родителите и наставниците. 
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Соработката со родителите ќе се остварува: 

- преку одржување на родителски средби; 

- индивидуална и групна советодавна работа на класните раководители со 

родителите; 

- индивидуална и групна инструктивно-педагошка работа на наставниците со 

родителите и др. 

Учеството на родителите во реализацијата на задачите на училиштето се 

обезбедува преку советот на родителите, разни повремени и постојани комисии, 

поединечно ангажирање на родителите и др. 

 

16.1.1. Советување на родителите   

Родителот односно старателот се упатува на советување ако: 

- Ученикот во текот на наставната година има негативна оценка по три или 

повеќе предмети, 

- Ученикот има направено повеќе од 10 неоправдани или 100 оправдани 

изостаноци, 

- Ученикот  е недисциплиниран, 

- Ученикот го навреди наставникот, 

- Ученикот учествува во тепачки или други форми на насилство,  

- Ученикот покажува асоцијално или антисоцијално однесување, 

- Ученикот се однесува неморално или неетички и 

- Во краток период на ученикот значително му опадне успехот. 

Класниот раководител повикува на советување најмалку еден родител со покана 

упатена преку телефон, по пошта или преку лична доставка.  
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Во случај на упатување покана за асоцијално или антисоцијално однесување, 

претходно се бара стручно мислење од педагошката служба. 

Советувањето на родителите го врши психологот на училиштето во групи согласно 

со неделниот и месечниот план, претходно изготвен од страна на психологот. Бројот на 

родители во групата не може да биде поголем од 20. За одржаното советување се води 

записник. 

16.2. Соработка со локална самоуправа, други училишта и 
институции на системот 

Оваа година ќе ја продолжиме соработката со институциите кои се тесно поврзани 

со нашето работење:  

- Министерство за образование и наука на Р.Македонија  

- ГрадСкопје – Сектор за образование 

- Биро за развој на образованието 

- Агенција за млади и спорт 

- Град Скопје – Сектор за спорт 

- Општина Центар 

- УСАИД  

- Сите ОУ и Средни училишта на град Скопје и пошироко  

- Филозофски, Машински, Електро, Факултет за туризам и менаџмент, 

Фармацевтски,Филолошки, Економски, Правен и други приватни Универзитети 

од градот.  

- Музеј на Македонија, Археолошки музеј, Музеј на град Скопје, Музеј на 

современа уметност  

- Невладиниорганизации 

- Црвен крст на Македонија и трансфузиологија 

- Завод за здравствена заштита на Скопје  

- Државен испитен центар – ДИЦ  

- Национална агенција за проекти 
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- Кинотека на Македонија 

- Британски Совет 

- Завод за рехабилитација на деца и младинци 

- Висока школа за новинарство 

- Младински образовен форум 

- Еколошки ориентирани организации во улога на социјални партнери на 

училиштето 

- Фонд за иновации 

и други организации и установи кои со својата дејност се од интерес за училиштето.  

 Училиштето е подготвено да реализира проекти од заеднички интерес со сите 

институтиции од опкружувањето. 

Исто така во контекст на најавите за промена на наставните планови и програми 

се планира  интензивирање на соработката со МОН и БРО преку споделување на 

информации за нашите  ставови, предлози, практични согледувања, сугестии, корекции, 

мислења итн. Причина за ова е што наставниците низ практиката најефективно и 

најлогично ги согледуваат и лоцираат јаките и слабите страни на наставните планови и 

програми од оделни предмети и сугерираат потреба од обука или нови наставни 

помагала. 

16.3. Меѓународна соработка 

Училиштето е ориентирано кон соработка со училиштата во и надвор од државата. 

Преку проектот Еразмус остварена е соработка со повеќе држави Франција, Тунис, 

Бугарија, Израел, Хрватска, Португалија, Белгија, Словачка, Себија, Финска, Естонија, 

Иран, Обединетите арпски Емирати, Канада, Кина, Литванија и.т.н.  

 Целта на меѓународната соработка пред сè е размена на искуства од воспитно-

образовната работа, размена на посети на ученици и наставници, Интернет 

комуникација и соработка, помош во организирање на предавања и семинари од 
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вработените од училиштата во овие држави, организација и реализација на заеднички 

спортски настани, игри и натпревари, за да се унапреди соработката, размена на 

културата на живеење, традиција и сл. 

 

17. Проекти и активности кои ќе се реализираат во учебната 
2021/2022 година 

Планирани активности по англиски јазк и иновации и претприемништво за 

2021/2022 - наставник Татјана Голчева 

1. Учество на проeкти 

a. SEED, КА2 Еразмус+ 

b. КА2 Еразмус+, Финска и Естонија  

2. Учество на натпревари 

a. Ученички компании, Џуниор Аџивмент 

c. Учество на натпревар по англиски јазик  

3. Соработка и посета на партнери од проекти 

 

 

 

Планирани активности по предметот економија за 2021/2022- наставник Лидија 

Стојчева 

- Координатор на проект ,,За чиста и здрава животна средина’’-  собирање на стара 
хартија и пластични шишиња, во соработка  со Пакомак - Друштво за управување со 
пакување и отпад од пакување и Унитрејд 2012 ДООЕЛ, Скопје. 

- Учество во  проектот SEED No.2019-1-MK01-KA201-060358, Еразмус+ програма.. 

- Учество во проекти и обуки финансирани од Европска Унија, во рамките на програмата 
ERAZMUS + KА1 и KА2. 

- Натпревари, трибини, обуки, посети на компании, поканети гости - успешни 
претприемачи и слично, кои ќе бидат во согласност со потребите и интересот на 
учениците. 
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Планирани активности по англиски јазик за 2021/2022 – наставник Марина 
Пешовска  

 

- Учество во  проектот SEED No.2019-1-MK01-KA201-060358, Еразмус+ програма. 

- Учество во проект Math4Everyone, Еразмус+ програма 

- Реализација на проектот ,, Контраверзни прашања во училишната програма – 
развивање ефективни практики и пристапи во наставата и учењето’’. Оргнизатор, 
Институт за човекови права, подржано од БРО. 

- Учество на меѓународна конференција за Англиски јазик – ELTAM 

- Учество на натпревар по англиски јазик 

 

Планирани активности по Информатика и Информатичка технологија за 2021/2022 
– наставник Јелена Арсовска 

Во согласност со наставниот план и програма по предметите Информатика и Информатичка технологија 
во текот на учебната 2021/2022 год. од страна на предметниот наставник се планирани поголем број на 
активности и реализација на истите, кои се во насока на едуцирање на учениците, како и професионално 
усовршување на самиот наставник. 

 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ И 
НИВНА ОРГАНИЗАЦИЈА  

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА 

1. Одржување на 
додатна и 
дополнителна 
настава за учениците 

од I и II година 

Совладување на содржините кои на 
учениците не им доволно јасни и имале 
потреба од дополнителна настава, 
односно совладување на додатни 
содржини надвор од редовната настава за 
учениците кои што покажале интерес за 
совладување на содржини во рамки на 
додатната настава 

Во текот на целата наставна 
2021/2022 година и во 
согласност со потребите на 
учениците 

2. Обука на учениците 
за национален MOS 

натпревар 

Учениците да се стекнат со потребните 
вештини во познавање на Microsoft Office 
апликациите: Word, Excel и PowerPoint 
2016/2019. 

Во периодот од Март-Мај 2022 

3. Доколку постои 
потреба за користење 

Доколку постои потреба за техничка 
поддршка на процесот на креирање на 

Во текот на целата наставна 
2021/2022 година 
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на “Едуино”, 
националната веб-

платформа за 
образование 

видео лекции и обука на наставниот 
кадар. 

4. Во рамките на 
училиштето ќе биде 
отворен центар за 
видео игри RJK G-
Squad  

• Играње на видео игри 

• Натпреварување на гејминг 
турнири 

• Обука на учениците кои 
покажуваат интерес за 
изработка на видео игри  

• Кај учениците да се развијат 
одредени вештини и 
способности кои се однесуваат 
на развивање на позитивниот 
натпреварувачки дух, како и 

способности и вештини кои се 

однесуваат на тимската 
соработка и чувство за 
колективен (тимски) 

идентитет, како и развивање 

на лидерски способности кај 
учениците. 

• Обука на учениците за video 

streaming и користење на 

гејминг платформи 

Во текот на целата наставна 
2021/2022 година 

5. Посета на 
работилници, 

семинари и обуки од 
страна на 
предметниот 

наставник 

Целта е професионално, како и педагошко 
надоградување на предметниот наставник 
(нови методи во наставата, 
имплементација на нови наставни методи 
и техники, како и професионални обуки 
кои би биле организирани од страна на 
МОН, БРО или во рамки на самото 
училиште) 

Во текот на целата наставна 
2021/2022 година (во 
согласност со потребите и 
можностите) 

6. Посета на одредени 
институции или 
настани кои 
дополнителни ќе 

бидат определени 
врз основа на 
интересот на 
учениците 

Целта е продлабочување на одредени 
знаења по предметите Информатика и 
Информатичка технологија 

Во текот на целата наставна 
2021/2022 година (во 
согласност со потребите и 
можностите) 

7. Имплементација на 

платформата “Мој 
Глас” 

Обука на наставниот кадар, стручните 
служби како и учениците за користење на 
платформата “Мој Глас” 

Во текот на месец Септември 
2021 
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8. Имплементација на 
Microsoft Teams 
for Education 

Обука на наставниот кадар и учениците за 
користење на платформата “Microsoft 
Teams for Education” 

 

Во текот на месец 
Септември/Октомври 2021 

9. Учество на натпревар 
“Дабар” 

Интернационален предизвик наменет за 
ученици од средните училишта, кој има за 
цел да ја промовира информатиката и 
сродните науки. 

Во текот на месец Ноември 
2021 

10. Активно учество по 
повод организација 
на патрониот празник 
- СУГС “Раде 

Јовчевски - Корчагин” 

Техничка подршка, видео и аудио 
продукција и помош при организација на 
самиот настан, по повод патрониот 
празник на училиштето. 

Во периодот од Јануари-
Февруари 2022 

 

 

                                                              

18. Прилози 

- Годишна програма за работа на: директор, педагог, психолог, помошник директор, 

училиштен одбор, совет на родители, наставнички совет, стручни активи, библиотекар, 

дефектолог, хор и оркестар.  

- Акциони планови за реализација на сите проекти во училиштето и акциски 

истражувања 

- Програма за само- евалвација на училиштето  

- Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди  

- Програма за реализација на ученички екскурзии  

- Програма за реализација на ученички натпревари  

- Програма за додатна настава 

- Програма за дополнителна настава  

- Програма за општествено хуманитарна работа 
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- Програма за работа на ученичка заедница 

- Програма за соработка со локална средина и локална заедница 

- Програма за грижа за здравјето на учениците 

- Програма за јавна и културна дејност на училиштето 

- Програма за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен 

систем: 

- Распоред на часови 

- Програма на инклузивен тим за образование 

- Програма за превенција од насилно однесување во училиштето 

- Програма за професионална ориентација на ученици 

- Следење, вреднување и унапредување на воспитно- образовната работа 

- Правилник за однесување на ученици, професори и родители (во училиштето и 

училишниот двор) 

 

Годишна програма за работа на директор 

I подрачје: Водство 

-Изготвување на годишната програма за работа на училиштето 

-Распределба на наставни предмети, претседатели на стручни комисии, одговорни наставници 

на ученички организации и други стручни подрачја 

-Координирање при изготвување на распоред за часови, слободни ученички активности, додатна 

и дополнителна настава 

-Изготвување на сопствена програма за работа 

-Учевство во самоевалуацијата на училиштето 

-Изработка на идејна скица на перспективна програма за развој на училиштето 
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-Учество во изработка и водење контрола и анализа на педагошката документација 

II подрачје: Следење на организацијата и реализацијата на воспитно образовната и друга 

стручно педагошка работа во училиштето 

-Увид во Годишните глобални планирања на наставниците 

-Увид во тематските и дневните планирања 

-Увид во одделенските дневници и матични книги  

-Увид во електронскиот дневник 

-Посета на наставни часови со однапред одредена цел 

-Планирање и реализација на диференцирани активности на часот во рамките на ИОП 

III подрачје: Перманентно педагошко - психолошко усовршување на наставниот кадар, 

стручните соработници и директорот 

-Обезбедување на стручна литература 

-Учество на семинари, советувања 

-Учество и организирање на интерни обуки 

IV подрачје: Работа со стручни органи во училиштето 

-Планирање и програмирање на работата на Наставничкиот совет 

-Следење, насочување и учевство во работата на стручните активи 

-Учество во планирање и реализирање на задачите на советите 

-Соработка и следење на реализација на задачите на одделенските раководители 

V подрачје: Аналитичкo - студиска работа, изготвување информации, извештаи, осврти и 

анализи 

-Анализа на тематските подготовки за часови на наставниците со посебен осврт на 

дополнителна и додатна настава 
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-Опременост на кабинетите и условите за работа во училиштето 

-Успех и поведение на учениците на крајот од секое тромесечие, полугодие и крај на учебната 

година 

-Следење на реализацијата на Развојниот план на училиштето и поставените приоритети во 

училиштето 

-Учество и следење на реализација на проектите во училиштето 

-Подобрување на квалитетот на додатната настава со цел поттикнување на учениците за учество 

на натпревари на знаења 

VI подрачје: Соработка со родители, ученици и локална средина 

-Планирање и реализирање на родителските средби 

-Планирање и реализирање на форми на соработка со родителите (трибини, идивидуални 

средби) 

-Соработка со ученици за одредени прашања на ниво на ученичка заедница, паралелки, групи 

или индивидуално. Почитување намислењата и предлозите од учениците при донесување 

одлуки на ниво на училиште 

-Соработка со БРО и одговорниот советник на училиштето 

-Соработка со претпријатија и фирми 

-Соработка со други образовни институции 

VII подрачје: Други работи и работни задачи 

-Следење и увид во работата на административната служба на училиштето 

-Следење и увид во финансиското работење на училиштето. 

-Учевство во работата на училишниот одбор 

-Активности за подобрување на материјално техничките услови: 

-Дополнување на библиотечниот фонд со лектирни изданија и книги 
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Дирктор: м-р Драган Арсовски 

 

Годишна програма за работа на психолог 

 

1. Планирање и подготовка на работата на психологот 

-учевство во изготвување годишна програма за сопствената работа 

-учевство во изготвување месечни (оперативни) програми за сопствената работа со 

конкретизирани активности и содржини 

2. Изготвување на планирања и програми на ниво на училиште 

-учество во изготвување на годишната програма за работа на училиштето 

-учевство во изготвување програма за работа со деца со посебни образовни потреби, за работа 

со ученици со емоционални потешкотии, работа со надарени ученици како и програма за 

превенција од насилно однесување 

-учество во изготвувањето на Програмата и планот за поддршка на учениците со емоционални 

потешкотии и ученици со ПОП 

-изготвување програма за работа со родители 

-учество во изготвување програми за работа на дополнителна и додатна настава… 

3. Советодавна работа со учениците 

-следење на прилагоденоста на учениците  

-советодавно - инструктивна работа со учениците со три и повеќе слаби оценки, емоционални 

потешкотии и несоодветно однесувањеучениците од семејства со социјален ризик 

-индивидуално и групно советување ученици 

-групно советување на учениците со намален успех во учењето, нередовно присуство на настава 

и несоодветно однесување 

-евиденција од работата со овие ученици, наставниците и нивните родители 
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4. Работа со ученици со посебни образовни потреби 

-запознавање на наставниците со децата со посебни образовни потреби и со видот на нивната 

попреченост, посебно наставниците од прво и шесто одделение 

-советодавно консултативна работа со нивните родители и евиденција на истата 

-следење на нивните постигања, емоционалниот и социјалниот развој на крајот на 

класификационите периоди 

5. Работа со надарени ученици 

-советодавна работа со наставниците за влучување на овие ученици во додатна настава и 

воннаставни ученички активности, како и мотивирање на истите за учество на натпревари 

на знаење 

-советодавна работа со овие ученици и следење на нивните индивидуални постигања 

-консултативно советодавна работа со родителите на овие ученици 

6. Работа со ученици со потешкотии во учењето, прилагодувањето и однесувањето 

-помош и поддршка на наставниците при откривање ученици со потешкотии во учењето (деца со 

ниска самодоверба, деца кои насилно се однесуваат, деца со емоционални проблеми и 

слаба мотивација, како и деца со проблеми во однесувањето) 

-следење на нивното напредување по завршување на класификационите периоди 

-советодавна работа со овие ученици и нивните родители и евиденција на истата 

7. Следење на успехот и напредокот на учениците во наставните и воннаставните 

содржини 

-следење на успехот, поведението и редовноста на учениците по паралелки, предмети, по пол и 

етничка припадност на крајот на сите класификациони периоди 

-помош и поддршка на наставниците при планирање на додатна и дополнителна настава 

-следење на изрекувањето педагошки мерки за учениците 

-следење на активностите на училишните организации, слободните ученички активности, 

општествено корисната работа и грижата за здравјето на учениците 
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-следење и евиденција на освоените места и награди на учениците и учество на интерни, 

општински, регионални и републички натпревари 

8. Работа на професионална информација и ориентација на учениците 

-организација и присуство на презентации на струки и занимања од приватни и државни средни 

училишта од градот 

-индивидуални и групни разговори со учениците за нивните професионални желби и интереси, 

како и нивно професионално ориентирање 

-задавање, обработка и изготвување анализа од зададена анкета за професионална 

информираност и ориентација на учениците  

9. Соработка со родителите 

-индивидуална и групна советодавна работа со родителите 

-изготвување на месечен и неделен план за советување на родителите, пополнување обрасци 

за работа, како и записници за советувањето 

-реализирање на програмата за советување на родителите  

10. Соработка со наставници 

-помош и поддршка при изготвување на годишните и тематски планирања на наставниците 

-инструктивно консултативни разговори со наставниците во врска со планирани методи на 

формативно оценување, техники за учење, водење рефлексивни забелешки во дневните 

подготовки, планирање и задавање домашни задачи, како и следење на користењето 

дигитални содржини 

-посета на часови и пополнување на инструментите за посета на час и евалуација на дневните 

подготовки 

-консултативно советодавна работа по одржување на наставните часови 

-педагошко инструктивна работа со наставниците за подобрување на личниот, социјалниот и 

емоционалниот развој на учениците 

-помош на наставниците при изготвување на објективни тестови на знаење и нивно бодување и 

оценување 
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11. Унапредување на воспитно образовната работа 

-поддршка на одговорните наставници на стручните активи, како и одговорните наставници на 

ученичките организации при изготвување на годишни програми за работа 

12. Аналитичко истражувачка работа 

-изготвување извештај и анализа на успехот и поведението на учениците по одржаните 

одделенски совети  

-изготвување извештаи од посетените часови во одделенска и предметна настава 

13. Педагошка евиденција и документација 

-водење педагошки картон за работа на наставниците и професионално досие на наставниците 

(внесување на потребни податоци вопедагошки картон) 

14. Соработка со локална заедница и други институции 

-соработка со МОН, ПЕ на МОН Гази Баба, БРО, Завод за ментално здравје, Центар за социјална 

работа, Центар за социјални дејности, Црвен крст на македонија, Институт за психологија. 

Психолог  

Анев Тони 

 

Програма за работа на помошник директор 

Септември 

- Изготвување на планот за дежурство во училиштето 

- Координација со планот за активности на училишната заедница и младинската 

канцеларија при СУГС „Раде Јовчевски – Корчагин“- Скопје 

- Состанок со претседателите на активи со главна цел фиксирање на приоритети во 

работата на училиштето и севкупниот живот во него 

- Контрола на состојбата на поставените материјално-технички средства за реализација на 

наставниот процес, утврдување на фактичката состојба во која се наоѓа училишната 

зграда и превземање на чекори за премоствање на евентуалните констатирани слабости. 
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Октомври 

- Изготвување на извештај до директорот на училиштето околу согледаните карактеристики 

за почетокот на учебната година и животот на учениците во него 

- Координирање на активностите околу започнувањето на процесот на реализација на 

матурските испити 

- Координација на задачите околу реализација на проектните активности во училиштето 

Ноември 

- Состанок со претседателите на активи и констатирање на предностите и недостатоците 

од работата во првото тромесечие на учебната година 

- Средба со училишната заедница заради на предностите и недостатоците во животот на 

училиштето и училишната клима, како и трасирање на пат за соработка околу тековните 

активности 

Декември  

- Проверка на состојбата во која се наоѓа училишниот инвертар со завршувањето на првото 

полугодие од учебната година 

- Координација со претседателите на активи околу активностите ви второ полугодие 

Јануари 

- Извештај до наставничкиот совет на училиштето со оглед предностите и недостатоците 

во севкупниот живот и работа на училиштето 

Февруари 

- Координирање на активностите околу подготовка на патрониот празник на училиштето 

- Комуникација со локалната заедница и превземање на чекори кои ќе водат кон 

остварување на општото добро за заедницата и афирмацијата 

Март 

- Подготовки за реализација на денот на пролетта и екологијата во училиштето 

Април 

- Средба со училишната заедница на завршните години за констатирање на состојбите и 

тековните прашања 

Мај 
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- Координација на активностите за реализација на матурската прослава 

Јуни 

- Извештај до наставничкиот совет и директорот за работата во второто полугодие. 

Помошникот директор е во постојана координација со учениците, родителите, педагошко-

психолошката служба во училиштето и директорот, следејќи го целокупниот наставен процес во 

училиштето превземајќи соодветни активности што се во негова надлежност се со цел 

подобрување на истиот како и на целокупната клима во училиштето и негова афирмација. 

М-р Лидија Стојчева 

М-р Катерина Димеска 

 

 

Годишна програма за работа на дефектолог при СУГС Гимназија „Раде Јовчевски - 

Корчагин“ за учебната 2021/2022 година 

                     Програмски подрачја за работа 

1. Работа со ученици 

• Поддршка на учениците во учењето 

• Следење и поддршка на развојот на учениците  

• Професионална и кариерна ориентација на учениците 

 

2. Работа со наставници 

• Поддршка на наставниците за планирање и реализирање на воспитно-образовниот 

процес и самоевалуацијата 

• Поддршка на наставниците за работа со учениците со посебно образовни потреби 

 

• 3. Работа со родители 

• Индивидуални и групни советувања со родителите 
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4. Соработка со заедницата 

• Соработка со локалната заедница 

 

5. Професионален развој и професионална соработка 

• Поддршка на професионалниот развој и соработката во училиштето 

 

6. Аналитичко-истражувачка работа 

• Истражување во воспитно-образовната работа 

• Училишна структура, организација и клима 

• Училишна структура и организација 

• Училишна клима, безбедна средина и демократско учество 

 

Програмски 

подрачја за работа 
Содржини на работа Носител и 

соработници 

Време на 

реализација 

 
Изработка на сопствена Годишна 

програма за работа 
Дефектолог Август 

 
Учество во изработка на Годишната 

програма на училиштето 

Директор 

Стручна служба 

 

Август 

 
Изработка на сопствена Месечна 

програма за работа 
Дефектолог Август 

Работа со ученици 

 

Прифаќање и распоредување на 

учениците со посебни образовни 

потреби(ПОП) по паралелки 

 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 
Родители 

Август 

Септември 

 

Дефектолошка дијагностика на 

учениците со ПОП 

со цел да се направи проценка на 

индивидуалните можности и 

способности 

Дефектолог 

Стручна служба 

Наставници 
Родители 

 

Септември 

Октомври 
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Препознавање и детекција на 

надарените и талентирани ученици 

од I година 

 

Дефектолог 

Стручна служба 

Наставници 

Септември 

Октомври 

Опсервација на часови во паралелките 

со цел детектирање на ученици со 

ПОП 

Дефектолог 

Наставници 

Септември 

Октомври 

Помош на ученици кои се вклучени во 

редовната паралелка за да се 

адаптираат во средината 

Дефектолог 

Наставници, 

Стручна служба 

 

Септември 

октомври 

Подготовка на паралелката за 

прифаќање на ученикот 

кој треба да се вклучи 

Стручна служба 
Наставници, 

Септември 

октомври 

Поддршка во училницата на 

вклучениот ученик 
Стручна служба 

Наставници, 
Континуирано 

Водење досие за секој ученик Дефектолог 
Наставници 

Континуирано 

Изработка на индивидуални образовни 

програми (ИОП)за 

учениците со посебни образовни 

потреби 

Дефектолог 

Стручна служба 
Наставници, 

Август-

септември 

 

Користење на диференцијација и 

индивидуализација со цел да се 

обезбеди пристап до наставните 

содржини 

Наставници, 
Стручна служба 

Континуирано 

Мерење на степенот на развиеност на 

особините на личноста со  употреба на 

стандардизирани тестови со утврдени 

метриски карактеристики 

 

Дефектолог,  
стручна служба, 

наставници 

 

Во текот на цела 

учебна година 

Проценување и тестирање на 

индивидуалните карактеристики 
Дефектолог,  

стручна 

Во текот на цела 

учебна година 
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служба,класни 
раководители 

Учествува и врши ревизии на ИОП 
Дефектолог 
Наставници, 

стручна служба 

Ноември 

Јануари   Април         

Јуни 

Утврдува потреба од дополнителни 

сервиси за поддршка 
Дефектолог, 

стручна служба 
Континуирано 

Индивидуално и групно советување со 

учениците со ПОП за права на избор 

за понатамошно образование 

Дефектолог 

Стручна служба 

Мај/ Јуни 

 

Следење,  анализирање и евалуација 

на напредувањето на учениците со 

ПОП 

Дефектолог 
Стручна служба 

Континуирано 

Соработка со соодветните 

високошколски институции за 

професионална помош и консултација 

Дефектолог 
Стручна служба 

Континуирано 

Соработка со стручните служби во 

училиштето,надлежните институции 

(МОН и БРО), меѓународни асоцијации 

и организации, невладиниот 

сектор,Општината 

Дефектолог 
Стручна служба 

Континуирано 

Соработка со здравствени установи и 

институции во полето на раното 

откривање,  дијагностиката и 

третманот на учениците со ПОП 

Дефектолог 
Стручна служба 

Континуирано 

Реедукација на психомоторика Дефектолог По потреба 

Развој на социјални вештини и 

комуникација 
Дефектолог По потреба 

Вежби за надминување на потешкотии 

во учењето 
Дефектолог По потреба 

Советодавно-

консултативна 

работа со 

наставници 

Инструктивно-советодавна работа со 

наставниците на учениците со ПОП 

Дефектолог 
Наставници 

Стручна служба 

Континуирано 

Давање насоки за неопходните 

модификации и адаптации во 

наставата 

Дефектолог 
Наставници 

Септември 
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Давање насоки (групни или 

индивидуални консултации) за 

документирање на постигнувањата на 

учениците со ПОП 

Дефектолог 
Наставници 

Континуирано 

Стручна помош на наставниците преку 

обуки за идентификување на 

учениците со ПОП и развивање 

стратегии  за работа со нив 

Дефектолог 
Стручна служба 

Континуирано 

Специфична методичка помош по 

одделни образовни дисциплини 
Дефектолог 
Наставници 

Континуирано 

Планирање стратегии за оценување на 

знаењето на учениците со ПОП 

Дефектолог 
Наставници, 

стручна служба 

Континуирано 

Организирање на додатна настава 

(работа) со надарени и талентирани 

ученици 

Дефектолог 
Наставници, 

стручна служба 

Континуирано 

Работа со родители 

Соработка со родителите на учениците 

со посебни образовни потреби и 

давање помош и подршка при 

разбирање на состојбата на нивните 

деца 

Дефектолог 
Стручна служба 

Родители 
Ученици 

 

Септември 

Поттикнување и организирање 

присуството на  родителите на 

учениците со ПОП во училиштето 

Дефектолог 
Родители 

Наставници 
Ученици 

Континуирано 

Редовно информирање на   

родителите за напредувањето на 

нивните деца 

Дефектолог 
Родители 

Стручна служба 
Наставници 

Ученици 

Континуирано 

Информирање на родителите на 

децата со ПОП за нивните права, 

обврски и бенифиции кои можат да ги 

добијат и ги упатува до релевантни 

институции за помош 

Дефектолог Континуирано 

Вклучување на родителите во 

работата на Инклузивен тим и во 

планирање на Индивидуален 

образовен план на учениците со ПОП 

Дефектолог 
Родители Стручна 

служба 
Наставници 

Ученици 

Септември 

Октомври 
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Соработка со 

заедницата 

Соработка со здравствени установи и 

институции во полето на раното 

откривање,  дијагностиката и 

третманот на учениците со ПОП 

Дефектолог, 
стручна служба 

Септември 

 

-Соработка со стручните служби во 

училиштето, надлежните институции 

(МОН и БРО), меѓународни асоцијации 

и организации, невладиниот сектор,               

-Општината,                              -Актив на 

училишни психолози, педагози и 

дефектолози од средни училишта на 

Град Скопје,                                -Центар 

за социјални работи, -Филозофски 

факултет-Институт за дефектологија    

-Соработка со Сојуз на дефектолози                               

-Центар за стручно образование и 

обука 

 

Дефектолог 

 

Континуирано 

Професионален 

развој и 

професионална 

соработка 

Посета на обуки,конференции кои ќе 

бидат предвидени во текот на 

учебната 2017/2018 година 

Дефектолог По потреба 

Вршење на десеминации на стручни 

активи  на различни теми кои се 

поврзани со ученици со посебни 

образовни потреби 

Дефектолог, 
Стручна служба 

Континуирано 

Следење на стручна литература Дефектолог Континуирано 

Аналитичко 

истражувачка 

работа 

Спроведува акциски истражувања за 

подобрување на наставата 
Дефектолог 

Стручна служба 
По потреба 

Учество во изготвување на извештаи, 

анализи, прегледи за стручните тела 

во училиштето 

Директор, 
пом.директор, 

педагог, психолог, 
дефектолог 

Континуирано 

Подготовка на инструменти за 

истражувачки активности (прашалници, 

анкетни листови) 

Дефектолог Континуирано 
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Статистичка обработка и анализа на 

успехот, редовноста и поведението на 

ученици со ПОП за секој 

класификационен период 

Дефектолог 

Ноември, 

Јануари, 

Април, 

Јуни 

 

                                                                                                                           Дефектолог 

                                                                                                                     м-р Катерина Димеска 

 

 

 

 

Годишна програма за работа на библиотекарот при СУГС Гимназија „Раде Јовчевски-

Корчагин “ за учебната 2020/2021 година 

Училишна библиотека  

Училишната библиотека е составен дел на образовниот процес. Таа дава информации 

неопходни за успешно делување во денешното општество, кое сè повеќе се темели на 

информации и знаења и овозможува стекнување на вештини за доживотно учење. Нејзината 

дејност опфаќа три сегменти: воспитно – образовна дејност, стручно-библиотечна и културна 

дејност. Суштината на нејзиното дејствување ја сочинуваат многу цели важни за развојот на 

писменоста, подуката, учењето и културата. 

За целосно вклучување на библиотеката во организацијата и работењето на училиштето 

како и за реализирање на квалитетен воспитно-образовен процес од големо значење е и 

професионалната компетенција на библиотекарот. Ако основната задача ни е да ги научиме 

учениците да учат, тогаш неминовно треба да ги научиме како да дојдат до потребниот 

материјал, како да дојдат до  одредени извори на знаења и како истите да ги применуваат, а се 

со цел  да ги продлабочат и збогатат своите сознанија  и вештини. За придвижувањето во оваа 
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насока на самообразование важна улога има и училишната библиотека, а нејзина цел и задача 

е оспособување на учениците за самостојна работа, самообразување, а за успешно остварување 

на оваа мисија, неопходно е учениците да ги научиме да „учат“ како самостојно да ги пронаоѓаат 

и користат различните извори на знаења.  

Организација и работа на училишната библиотека 

Како што веќе напоменавме Библиотекарот има клучна улога во организацијата и 

работата на училишната библиотека како центар за учење и размена на информации на сите 

чинители на воспитно-образовниот процес. За таа цел тој ја организира да биде лесно достапна 

за користење како од физички аспект, така и од аспект на потребите на различни корисници. Исто 

така, библиотекарот врши и нарачка, прием и евидентирање на бесплатните учебници добиени 

од Министерството за образование и наука и истите со Комисијата составена од класни 

раководители и предметни наставници ги распределува. 

Материјално-техничка опременост на библиотеката  

За да се смести библиотечната  граѓа правилно, треба да се задоволат двата услови и тоа, 

да се обезбедат погодни простории за физичко сместување (предвидени со стандардите за 

училишни библиотеки) и истата стручно да се уреди. Во нашето училиште во поглед на 

материјално-техничката опременост библиотеката располага со: 

- Простор во кој е сместен целокупниот библиотечен материјал кој во исто време е и 

простор за читање и дискусија 

- Библиотечен инвентар составен од шкафови и полици 

- Евиденцијата на книги и целокупниот книжен фонд за секоја набавена книга се внесува 

во Инвентарната книга 

- Освен  различната белетристика во училишната библиотека има и учебници наменети за 

средното гимназиско образование кои се дел проектот на Министерството за образование 

и наука „Бесплатни учебници“, наменети за учениците и вработените професори во 

училиштето.  

- Работното време на библиотекарот е сообразно со времето на одржување на наставата. 

-  

Основни цели и задачи за библиотечното работење 
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Во програмата на училишната библиотека како позначајни цели и задачи, познати и 

применливи во наставната практика и библиотечната теорија, застапени се следниве: 

- Училишната библиотека е конститутивен значаен елемент во училиштето; 

- Создавање позитивни навики и одговорности кон книжниот фонд и учебниците 

- Развивање на културата на читање, творечките потенцијали, разивање на критичките и 

самокритичките ставови кај учениците; 

- Учениците  да се запознаат со можноста за учење во училишната библиотека; 

- Преку разни форми и методи да се пројави љубопитство и желба за користење на книгата 

и другите извори на знаење; 

-  Да ја помага работата и реализацијата на слободните активности и да ги развива 

навиките за следење на списанија и весници; 

 

- Перманентно зголемување на бројот на активни читатели преку постојана соработка на 

библиотекарот со останатите професори; 

- Училишната библиотека треба да придонесе за корелација на наставните подрачја; 

- Оспособување на учениците за самостојно, брзо и ефикасно пронаоѓање на потребните 

информации при барањето на одредена литература во библиотеката; 

- Развивање на културата на читање, творечките потенцијали, разивање на критичките и 

самокритичките ставови кај учениците; 

- Создавање позитивни навики и одговорности кон книжниот фонд и учебниците; 

- На наставниот кадар треба да му овозможи следење на современата педагошко-методска 

литература и најновите достигнувања во одделни наставни предмети; 

- Снабдување на библиотеката со книги (лектири, учебници, прирачници, дополнителна 

литература и сл.)  предвидени со наставните  програми за наставните предмети; 

- Соработка со повеќе институции како што се: училишта, библиотеки, театари, музеи и 

слично; 

- На соодветен начин, популаризирање на книгата и останатиот библиотечен материјал 

преку организирање на: изложби, трибини, промоции, предавања, презентации, 

работилници, литературни средби, натпревари и слично; 

 

Програмски подрачја и активности 

- Планирање и програмирање 
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- Унапредување на воспитно-образовната работа 

- Работа на професионална ориентација 

- Грижа за збогатување на фондот,евиденција на учебници, евиденција и документација на 

библиотеката 

- Работа со ученици 

- Соработка со наставници,родители, органи и тела во училиштето 

- Соработка со локалната заедница и други сродни институции 

- Лично стручно усовршување 

-  

Август – Септември 

- Запознавање на учениците со работата на училишната библиотека  

- Естетско подредување на библиотеката 

- Поттикнување на истражувачка работа во библиотеката и самостојно проценување со цел 

полесно снаоѓање во многуте извори на информации и самите информации 

- Грижа за збогатување на книжниот фонд  

- Соработка со локалната заедница и други сродни институции 

- Изготвување на табеларни прегледи за примени, поделени и вратени учебници 

- Учество во работата на комисијата за враќање на учебниците, составена од  класните 

раководители и предметните наставници 

- Изработка на сопствена годишна програма 

- Планирање и подготовка на работа на стручен соработник  

- Водење евиденција и документација за книжниот фонд 

- Ажурирање на податоци во Инвентарна книга 

- Консултации со активите за набавка на нови наслови 

- Секојдневно примање и издавање книги од училишната библиотека 

 

Октомври 

- Истражување за потребите на корисникот 

- Поддршка на учениците и наставниците во изведување на наставниот процес, чија цел е 

унапредување на воспитно-образовниот процес во училиштето во согласност со 

наставните планови и програми 

- Посета на библиотеката Браќа Миладиновци 
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- Овозможување пристап до лектирните наслови,стручната литература и други извори на 

знаења како претпставка за што поголема индивидуализација на наставниот процес  

- Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

- Ажурирање на податоци во инвентарна книга 

- Стручна обработка на книгите ( инвентаризација, класификација, ..) 

- Советодавна работа за користење на стручната литература 

- Стручно усовршување 

- Грижа за збогатување на книжниот фонд 

- Секојдневно примање и издавање книги од училишната библиотека 

 

Ноември 

- Поттикнување и оспособување на учениците за користење на библиотеката и нејзиниот 

материјал 

-  Создавање навика и потреба за читање при што се влијае врз развојот на 

комуникациските и социолошките вештини  

- Прочистување и вреднување на фондот 

- Истражување за потребите на корисниците (ученици, наставници) 

- Издавање на книги 

- Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

- Ажурирање на податоци во инвентарна книга 

- Консултативна работа со корисниците за користење на училишната белетристика  

- Индивидуално стручно усвршување 

- Реализација на кариерно советување во училиштето 

- Соработка со издавачките куќи 

- Презентација на литературно дело од македонски автор 

- Развивање навики за користење на библиотеката низ целиот живот 

- Грижа за збогатување на книжниот фонд 

- Секојдневно примање и издавање книги од училишната библиотека 

 

Декември 

- Испитување, развивање и насочување на интересот на учениците за книгата во склад со 

нивните желби, склоности и потреби 
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- Запознавање на учениците со значењето и функцијата на авторот на книжевното дело 

- Соработка со наставниците и родителите при реализација на предвидените планови на 

училиштето 

- Посета на издавачка куќа (промоција на литературно дело) 

- Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

- Ажурирање на податоци во инвентарна книга 

- Издавање на книги 

- Презентација на литературно дело од македонски автор   

- Работа со талентирани ученици (  презентација по избор) 

- Грижа за збогатување на книжниот фонд 

- Соработка со библиотекарите од средните училишта 

- Секојдневно примање и издавање книги од училишната библиотека 

-  

Јануари 

- Развивање на навики за користење на библиотеката низ целиот живот, поттикнувајќи кај 

учениците навика и задоволство во читањето и учењето 

- Соработка со надворешни институции  

- Истражување за потребите на корисниците ( наставници, ученици) 

- Селекција и ревизија на книжниот фонд 

- Грижа за збогатување на книжниот фонд 

- Издавање на книги 

- Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

- Ажурирање на податоци во инвентарна книга 

- Консултации со активите за набавка на монографски и сериски публикации 

- Секојдневно примање и издавање книги од училишната библиотека 

 

Февруари 

- Развивање на свеста кај учениците за важноста на слободниот пристап кон 

информацијата и правото за изразување на свое мислење како предуслов за соодветна 

адаптација во современото општество, развивајќи ја свеста за вредностите на 

националната култура, уметноста и мултикултурното живеење 
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- Поддршка на учениците за реализација на проекти со надворешни соработници  од други 

институции (библиотеки, музеи и сл.) 

- Соработка  со културни институции во градот 

- Секојдневно примање и издавање книги од училишната библиотека 

- Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

- Ажурирање на податоци во инвентарна книга 

- Истражување за потребите на корисникот 

- Анализа и проценка на состојбата на фондот 

- Грижа за збогатување на книжниот фонд 

Март 

- Поттикнување на учениците за читање на стручна литература со интегрирани   Еко –

стандарди 

- Разговор за дела од жени писатели и истакнување на улогата на жената во општеството 

- Учество на манифестации организирани од библиотеката Браќа Миладиновци 

- Истражување за потребите на корисникот ( наставници, ученици) 

- Секојдневно примање и издавање книги од училишната библиотека 

- Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

- Ажурирање на податоци во инвентарна книга 

- Соработка со библиотекарите од средните училишта во градот 

Април 

- Поттикнување на учениците за истражувачка работа и самостојно проценување бидејќи 

тие самите треба да се снаоѓаат во многуте извори на информации и самите информации 

- Насоки за користење на периодика (списанија, весници, брошури и сл.) со теми од 

екологијата 

- Упатување на учениците во размена и позајмување на литература од други библиотеки и 

институции 

- Посета на Саемот на книгата 

- Секојдневно примање и издавање книги од училишната библиотека 

- Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

- Ажурирање на податоци во инвентарна книга 

- Други тековни активности 

Мај 



СУГС Гимназија „Раде Јовчевски - Корчагин“ 

111 

       Годишна програма 2021/2022 

- Анализа и проценка на состојбата на фондот 

- Изградување и развивање самостоен критички став на учениците кон вредноста на 

книжевното дело 

- Истражување за потребите на корисникот 

- Упатство за пронаоѓање, вреднување и употреба на потребните информации од различни 

области ( за наставниците и учениците) 

- Секојдневно примање и издавање книги од училишната библиотека 

- Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

- Ажурирање на податоци во инвентарна книга 

- Учество во работата на наставничкиот совет 

- Грижа за збогатување на книжниот фонд  

- Тековни активности 

 

Јуни-јули 

- Учество во работата на комисијата за враќање на учебниците, составена од  класните 

раководители и предметните наставници 

- Средување и преглед на книжниот фонд 

- Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

- Прибирање на книжниот фонд од учениците 

- Изготвување на табеларни прегледи за примени, поделени и вратени учебници 

 

Основна задача на училишниот библиотекар 

- да се поттикне интересот на учениците за активно учество во секаков вид на активности, 

- учениците да се оспособат за самостојно, брзо и ефикасно пронаоѓање на потребните 

информации, 

- развивање на читателските и креативните способности, творечките потенцијали, критички 

и самокритички однос на учениците, 

- да се создаде навика кај учениците за почеста посета на местата каде можат да ги 

збогатат своите знаења, 

- градење на правилен однос кон книгата. 

Од сето ова произлегува дека  училишната библиотека е важен сегмент   во работењето и 

функционирањето на училиштето и во голема мерка придонесува во подобрување на воспитно-
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образовниот процес, а  со тоа и во создавањето на квалитетен образовен систем , систем кој ќе 

креира и генерира ученици кои ќе бидат способни да одговорат на сите животни предизвици 

Изработил 

                                                                                   Стручен соработник-библиотекар 

  Екатерина Ристовска                                                                                                                                     

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ за 2021/2022 

Активности 
Време на 

реализација 
Реализатори 

– Конституирање на советот на родители и избор на 

раководство 

– Разгледување и запознавање со Годишната 

програма за работа на училиштето 

– Запознавање на Советот со воведување на проекти 

– Информација за промени во наставните програми 

септември 

Директор 

Стручна служба 

Родители 

Наставници 

– Конкретизација на задачите и задолженијата во 

рамките на одредени комисии за работа на Советот во 

текот на учебната година 

– Разгледување на програмата за ученички екскурзии 

октомври 

Директор 

Стручна служба 

Родители 

Наставници 

– Разгледување на успехот и поведението на 

учениците во   првото тромесечие 

– Ставови,предлози и иницијативи од страна на 

родителите за унапредување на воспитно-образовната 

дејност и организација за работа во училиштето- 

ноември 

Директор 

Стручна служба 

Родители 

Наставници 
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– Дискусија и размена на мислења на разни 

предавања 

Информација за одредени активности 

декември 

Директор 

Стручна служба 

наставници 

Родители 

– Разгледување на полугодишниот извештај за успехот 

и дисциплината на крајот на првото полугодие 

– Анализа на резултатите од примена на проектите 

– Анализа на соработка на училиштето со родителите 

февруари 

Директор 

Стручна служба 

наставници 

Родители 

– Анализа на успехот и дисциплината на учениците  во 

треттото тромесечие 
март/април 

Директор 

Стручна служба 

наставнициРодители 

– Осврт на работата на советот на родители на 

училиштето  во изминатиот период 

– Разгледување на годишниот извештај за работа на 

училиштето 

мај/јуни 

Директор 

Стручна служба 

наставници 

Родители 

 

Претседател: Силвана Трајковска 

                                                                         Членови на совет на родители: 

                                                                                     Јорданка Богатиновска 

                                                                                     Гордана Лазаревска 

                                                                                     Фоника Станоева 

                                                                                     Тони Мирчески 
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                                                                                     Биљана Каева Котевска 

                                                                                     Силвана Трајковска 

                                                                                     Марјан Мицевски                                                 

                                     Емилија Георгиевска 

 

 

Програма на наставнички совет 

Планирана програмска активност 

 

Време на 

реализација 
Реализатор 

Очекувани исходи и 

ефекти 

Распределба на работни задачи и 

обврски на вработените во 

училиштето 

 

Август 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

Успешно започнување на 

новата учебна година 

Усвојување на годишната програма 

во 2017/2018год. 
Август 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

Правилно планирање на 

воннаставните активности 

за тековната година 

 

Кооптирање на нов член од редот на 

наставниците за УО 
Септември 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

Вклученост на 

наставниците во работата 

на УО 

Анализа од увидот во педагошката 

документација и евиденција и 

електронски дневник 

Октомври 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

Воочување и корекција на 

евентуалните пропуст 

Усвојување на успехот и 

поведението во текот на првото 

тромесечие во учебната 

2017/2018год. и договор за 

родителска средбa 

Ноември 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

Воочување на слабостите 

во успехот на учениците и 

мерки за нивно 

надминување 
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Договор за Новогодишен хeпенинг Декември 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

Афирмирање на 

училиштето и 

постигнувањата на 

учениците 

Усвојување на успехот и 

поведението во текот на првото 

полугодие во учебната 2017/2018 

год. Анализа од реализација на 

годишна програма и договор за 

родителска средба 

Јануари 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

Афирмирање на 

училиштето и 

постигнувањата на 

учениците 

 

Организирање на Патрониот празник 

на училиштето 
Февруари 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

Афирмирање на 

училиштето и 

постигнувањата на 

учениците 

Договор за стручни активи, 

дисиминации од одржани обуки 
Тековно 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

Унапредување на 

наставата 

Договорни активности: настава во 

природа, екскурзии, матура, 

натпревари 

Март 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

Унапредување на 

наставата 

Усвојување на успехот и 

поведението за третото тримесечие 
Април 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

Воочување на слабостите 

во успехот на учениците и 

мерки за нивно 

нaдминување 

Анализа на резултатите од 

ученичките натпревари 
Мај 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

Евалуација на 

постигнатите 

ефекти.Уочување и 

корекција на евентуалните 

пропусти 

Усвојување на годишен успех на 

учениците. Избор на првенец на 

генерациии најдобар наставник 

Јуни 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

Воочување на слабостите 

во успехот на учениците и 

мерки за нивно 

надминување 
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Организирање на поправни и други 

испити 
Јуни 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

Успешно организирање и 

спроведување на 

евентуалните испити 

 

 

 

Програма за стручни активи 

Планирана програмска активност Цел на активност 
Време на 

реализација 

Подобрување и унапредување на наставата Јуни, јули 2020  

зготвување и усвојување на планот и 

програмата за работа на стриучен актив 

Унапредување на работата 

на стручниот актив 
Август 2019 

Планирање и примена на ИКТ во наставниот 

процес со застапеност од најмалку 30 

процебти од наставните часови 

Унапредување на 

наставниот процес 
Август 2019 

Предлози и договор за отворени 

часовиПодобрување и унапредување на 

наставата 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Август 2019 

Подготовки за почетокот на учебната година 

(родителски средби, МИО активности, 

прибирање и изготвување на нагледни 

средства) 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Август 2019 

Консултации и изготвување на долгорочни, 

краткорочни планирања, неделни планирања 

и дневен оперативен план 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Август 2019 

Активности поврзани со еколошкиот календар 
Развивање на еколошката 

свест 
Континуирано 
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Стручно усовршување на наставниците во 

рамките на стручниот актив и изработка на 

план за личен професионален развој 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Октомври 2019 

Анализа на редовноста научениците за 

редовна, дополнителна и додатна настава 

Промена на начинот на 

работа со ученици кои 

имаат послеб успех 

Ноември 2019 

Следење на резултатите од редовната 

настава преку изготвување на контролни 

тестови, наставни ливчиња; анализа на 

реализација на дополнителната и додатната 

настава 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Декември 2019 

Анализа на успехот на учениците во првото 

полугодие, проверка на педагошка 

документација и евиденција 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Јануари 2020 

Активности за подготовка на учениците за 

натпревари 
Промоција на училиштето Март 2020 

Следење на темите за редовна настава, 

поединечни и заеднички теми 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Април 2020 

Следење на степенот на усвоеност на 

реализација на материјалот по наставни 

предмети 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Април 2020 

Анализа од резултатите на крајот на 

учебната година; соработка со активите од 

други училишта 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Мај 2020 

Изработка на извештај за работа на 

стручниот актив за учебната 2020/2021 год. 

Претставување на 

очекуваните и добиените 

резултати од работата на 

стручниот актив 

Јуни 2020 

 

                                        Стручни активи 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Планирана 

програмска 

активност 

Цел на активност Реализатор 
Време на 

реализација 

Очекувани 

резултати и ефекти 

Донесување 

иусвојување на 

програма за 

актитвностите на 

тимот за планирање 

Изготвување на 

квалитетна програма 

за работа 

Тим за 

планирање 
Септември 

Успешна 

реализација на 

програмата и 

размена на искуства 

Тестирање на знак 

ѕвоно, потсетување 

на учениците 

 

 

Оспособување на 

учениците за 

препознавање на 

знаците за опасност 

Тим 

запланирање 
Октомври 

Препознавање на 

знак и браза 

реакција во случај на 

елементарни 

непогоди 

Предавање на 

вработените за 

активностите на 

тимовитe 

 

Едукација на 

тимовите за 

задолженијата во 

случај на незгода 

Тим за 

планирање 

ноември 

 

Правилно и 

навремено 

реагирање во случај 

на незгода 

Вежбовна активност 

на тимот за прва 

медицинска помош 

 

Оспособување на 

тимот за снаоѓање 

во вонредна 

ситуација 

Тим за прва 

медицинска 

помош 

Декември-

февруари 

Правилна и браза 

реакција на 

тимот за прва помош 

во сличај на 

елементарна 

незгода 

Вежбовна активност 

и евакуација-прва 

смена 

 

Оспособување на 

тимот за навремено 

напуштање на 

училишната зграда 

Тим за 

планирање, 

вработени и 

ученици 

март 

Практични вежби 

Навремено 

напуштање на 

училишната зграда 
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Евалуација на 

спроведените 

активности 

 

 

Согледување на 

пропустите во 

реализираните 

активности 

Тим за 

планирање 
мај 

Надминување на 

недостатоците во   

пропустите во 

иднина 

 

 

 

Програма за ученички натпревари 

Планирана програмска 

активност 

Време на 

реализација 
Реализатор Целна група 

Очекувани исходи и 

ефекти 

Планирање на реализација 

на училишни натпревари 

Во текот на 

годината 

Одговорен 

наставник 

Наставници 

ученици до I 

до IV 

Успешна реализација 

на училишните 

натпревари 

Дополнителни менторски 

активности за подготовка на 

учениците 

Во текот на 

годината 

Одговорен 

наставник 

Наставници 

ученици до I 

до IV 

Продлабочување на 

знаењата и 

вештините на 

учениците и 

стекнување на 

пошироки сознанија 

Непосредно информирање 

за одржување на 

натпреварите 

Во текот на 

годината 

Одговорен 

наставник 

Ученици до I 

до IV 

Навремено 

информирање и 

транспарентност со 

цел побројно учество 

Активности за подготовка 

на натпревари од повисок 

ранг (градски,општински и 

државни натпревари) 

Во текот на 

годината 

Предметни 

наставници и 

пласирани 

ученици 

Предметни 

наставници 

пласирани 

ученици, 

одговорен 

наставник 

Редовност во 

извршувањето на 

подготовките за 

подобра 

подготвеност на 

учесниците на 

престојните 

натпревари 
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Спроведувањена 

натпревари од повисок ранг 

(градски,општински и 

државни натпревари) по: 

македонски јазик, англиски 

јазик, германски јазик, 

математика, физика, 

хемија, информатика, 

историја, географија, црвен 

крст 

Во текот на 

годината 

Организатор на 

натпреварот, 

предметни 

наставници и 

пласирани 

ученици 

Предметни 

наставници 

пласирани 

ученици 

Учество и 

афирмација на 

учениците 

Истакнување на резултати континуирано 

Предметни 

наставници, 

ученици до I до 

IV 

Одговорни 

наставници 

Транспарентност и 

навременост во 

соопштувањето на 

резултатите 

 

 

Програма за општествено хуманитарна работа 

Планирана 

програмска 

активност 

Цел на активност Реализатор Време на 

реализација 

Очекувани 

резултати и ефекти 

Активност за 

одржување и 

уредување на 

училишната зграда 

и двор 

Позитивен став кон 

трудот 

Класни 

раководители 

Во текот на 

годината 

Чувство за 

одговорност при 

работа 

Активности за 

пошумување на 

училиштето и 

непосредната 

околина 

Активност за денот 

на екологијата 

Одговорни 

наставници 

март Поттикнување на 

еколошкиот дух, 

љубов кон 

природата и 

природните убавини 

Организирање на 

собирни акции: 

парични, облека, 

Да се развие кај 

учениците свеста за 

хуманост 

Одговорни 

наставници, 

стручни 

соработници 

Во текот на 

годината 

Развивање на 

хуманост и 

солидарност кај 

учениците 
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храна, играчки и 

книги 

Активности по 

повод патрониот 

празник 

Промоција на 

училиштето 

Одговорни 

наставници 

Февруари Уважување и 

негување на делата 

на нашиот патрон 

Раде Јовчевски 

Корчагин 

Активности во 

соработка со 

црвениот крст 

 

Крводарител 

ска акција 

Одговорни 

наставници 

Континуирано Развивање на 

одговоеност, 

солидарност и 

хуманост кај 

учениците 

Активност за 

одбележување на 

празникот 13 

февруари Денот на 

вљубените 

Да се создаде 

навика кај учениците 

за општествено - 

корисна работа и да 

се развива нивната 

креативност 

Одговорни 

наставници, 

училишна 

заедница 

Континуирано Позитивно 

расположение, 

поттикнување на 

детската 

креативност 

Активност за 

одбележување на 1 

март и изработка на 

мартинки 

Парична акција, 

донирај и помогни 

Одговорни 

наставници, 

учулушна 

заедница 

март Развивање на 

хуманост и 

солидарност кај 

учениците 

 

План за работата на Училишната задница во учебната 2021/2022 година 

Согласно правилникот за работа, Училишната заедница ќе се формира во септември, по 

изборот на претставници од паралелките. 

По спроведените консултации/анкети со паралелките за потребите и интересите на 

учениците, членовите на УЗ изготвуваат план на активности кои ќе се спроведуваат во текот на 

целата учебна година и за истите изготвуваат акционен план. 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА СРЕДИНА И ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА 

Планирана 

програмска 

активност 

Цел на активност Реализатор 
Време на 

реализација 

Очекувани резултати и 

ефекти 

Соработка со  

БРО и МОН; и 

универзитети 

Прибирање на 

информации и 

податоци за 

потребите на 

училиштето 

Директор, стручни 

соработници, 

наставници 

континуирано 

Развивање на 

соработка и 

стекнување искуства 

Посета на 

институции, 

факултети 

 

Прибирање на 

информации и 

податоци за 

потребите на 

училиштето 

Предметни 

наставници 
континуирано 

Развивање соработка 

и продлабочување на 

знаењата 

 

Соработка со 

Црвен крст на 

РСМ 

 

Организирање на 

Крводарителска 

акција, и 

хуманитарни 

настани 

Класни 

раководители, 

предметни 

наставници, 

стручни 

соработници 

континуирано 

Развивање на 

хуманост и 

солидарност кај 

учениците 

 

Соработка со 

театри, кина, 

музеи 

Посета на 

театарски, филмски 

манифестации и 

претстави 

Класни 

раководители, 

предметни 

наставници 

 

континуирано 

 

 

 

Да се развива јавна и 

културна свест кај 

учениците 

Соработка со 

невладини 

организации 

Разговор со стручни 

лица и посети 

 

Класни 

раководители, 

предметни 

наставници, 

стручни 

сотработници 

континуирано 

Развивање на свеста 

кај учениците во 

согласност со 

соодветниот проект 

Соработка со 

Секторот за 

Реализација на 

проекти предвидени 

Класни 

раководители, 
континуирано 

Развивање на свеста 

кај учениците во 
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образование на 

Град Скопје 

во програмата за 

работа како 

воннаставни 

активности 

предметни 

наставници, 

стручни 

сотработници 

 

согласност со 

соодветниот проект 

 

Соработка со 

Агенција за 

млади и спорт и 

Сектор за спорт 

на  Град Скопје 

Организирање на 

натпревари и 

учевсто на 

натпревари во други 

училишта 

 

Предметни 

наставници, 

ученици 

континуирано 

Развивање на 

натпреварувачки и 

спортски дух 

Соработка со 

Општина Центар 

Планирање на 

проекти 

Директор, стручни 

соработници 
континуирано 

Подобрување на 

работата во 

училиштата 

Соработка со 

Завод за 

здравствена 

заштита на 

Скопје 

Презентации за 

актуелни теми од 

здравствени 

установи 

Стручни 

соработници 
континуирано 

Грижа за здравјето и 

продлабочување на 

знаењата 

Соработка со 

еколошки 

ориентирани 

организации 

 

Планирање на 

проекти 

Предметни 

наставници 
континуирано 

Подигнување на 

свеста кај учениците и 

грижа за околината 

Соработка со 

Фонд за 

иновации 

Планирање на 

проекти 

Предметни 

наставници 
континуирано 

Подобрување на 

работата на 

училиштето 

Соработка со 

универзитети и 

приватни 

факултети 

Посета на 

факултети и 

организирање на 

промоции на 

факултетите и 

нивната работа 

Директор, 

предметни 

наставници, 

класни 

раководители, 

континуирано 

Подобро 

информирање на 

учениците кое ќе им 

помогне во одлуката 

за продолжување на 

нивното образование 
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стручни 

соработници 

 

 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ГРИЖА НА ЗДРАВЈЕТО 

Планирана 

програмска 

активност 

Цел на активност 

 

Реализатор 

Време на 

реализација 

Очекувани резултати 

и ефекти 

Осигурување на 

учениците 

Превенција за 

обештетување од 

повреди 

Училиште Септември 
Надомест за 

евентуални повреди 

Систематски 

прегледи 

Преземање мерки 

за заштита и 

превенција; 

навремено 

откривање на 

евентуални болести 

Здравствена 

установа 

Во текот на 

годината 

Заштита на здравјето и 

навремено лечење од 

евентуални 

заболувања 

Предавање на 

актуелна тема од 

здравствени 

институции 

Превенција од 

разни болести и 

заштита на 

сопственото 

здравје и здравјето 

на другиот 

Здравстевени 

работници од 

здравствени 

институции 

Во текот на 

годината 

Грижа за здравјето и 

продлабочување на 

знаењата 

 

Трибина за 

превенција од 

дрога 

Запознавање со 

лошото влијание 

при конзумирање 

на  дрога и опојни 

средства 

Стручни лица 
Во текот на 

годината 

Подигнување на свеста 

кај учениците за 

влијанието на дрогата 
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Крводарителска 

акција 

 

Дарувај крв, спаси 

живот 

 

Одговорни 

наставници, 

ученици 

Во текот на 

годината 

Развој на хуманоста кај 

учениците 

Одржување на 

хигиената во 

домот и 

училиштето 

Подобрување на 

хигиената во 

домот и 

училиштето 

Класни 

раководители, 

предметни 

наставници, 

ученици 

 

Во текот на 

годината 

Подобрување на 

хигиената во домот и 

училиштето 

Едукација за 

здрава исхрана 

 

Подобрување на 

исхраната на 

учениците 

Во текот на 

годината 

Во текот на 

годината 

Подигање на свеста на 

учениците за 

влијанието на здравата 

исхрана врз здравјето 

Влијанието на 

физичката 

активност врз 

здравјето 

 

Подобрување на 

здравјето и 

активирање на 

учениците во 

спортсите 

активности 

Класни 

раководители 

Во текот на 

годината 

Поголемо вклучување 

на учениците во 

спортот и спортските 

активности во 

училиштето и надвор 

од учулиштето 

 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ НА УЧИЛИШТЕТО 

Планирана 

програмска 

активност 

Цел на активност Реализатор 
Време на 

реализација 

Очекувани резултати 

и ефекти 

Посета на кино 

претстави, театри, 

концерти и музеи 

 

Збогатување на 

наставните содржини 

предвидени со 

програмата за работа 

Одговорни 

наставници 
Континуирано 

Развивање на 

интерес кон 

уметноста 
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Одбележување на 

св. Валентин и 

св.Трифун Ден на 

вљубените и денот 

на виното 

Изработка на пораки 

на љубовни желби на 

учениците , 

украсување на холот 

на училиштето 

Организирана забава 

за учениците 

Одговорни 

наставници и 

ученици 

февруари 

Развој на позитивно 

расположение по 

повод Денот на 

вљубените и развој 

на позитивна 

училишна клима 

Одбележување на 

патрониот празник 

на училиштето 

 

Промоција на 

училиштето 

 

 

Одговорни 

наставници и 

ученици 

 

 

февруари 

 

 

 

Уважување на 

делото на нашиот 

патрон Раде 

Јовчевски - Корчагин 

Корчагинска 

просветилка 

 

Планирање и 

организација на 

целокупниот настан 

Ученици, 

одговорен 

наставник 

март 

Развој на позитивно 

расположение, 

креативност кај 

учениците 

Одбележување на 

денот на пролетта и 

денот на 

екологијата 

Уредување на дворот, 

чистење на 

училиштето и 

училниците 

Одговорни 

наставници, 

ученици 

март 

Рзвивање работни 

навики и промоција 

на вештините на 

учениците 

Одбележување на 

први Март 

 

Изработка на мартинки ученици март 

Развој на хуманост и 

собирање 

финансиски средства 

за потребите на 

училиштето 

Отворен ден на 

Корчагин 

 

Информативни средби 

Одговорни 

наставници, 

ученици 

мај 

Разменување на 

искуства и 

проширување на 

знаењата 

Новогодишен 

хепенинг 

Планирање и 

организација на 

целокупниот настан 

Одговорни 

наставници, 

ученици 

декември 

Развој на позитивно 

расположение по 

повод Нова година 
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Програма за превенција од насилно однесување во училиштето 

 

Цели 

 

 

Планирани 

активности 

 

Учесници 

 

Реализатори 

 

Време на 

реализац

ија 

 

Материјал

ни 

ресурси 

 

Очекувани 

ефекти 

 

I.Создавање 

стратегија за 

надминување 

на состојбата 

со 

насилството 

во 

училиштето 

Давање 

предлози и 

идеи за 

начините 

на 

справување 

со 

насилствот

о 

Реализира

ње на 

содржината 

на 

стратегијат

а преку 

работилниц

и со сите 

ученици 

Предметни 

наставниц

и,   

директор, 

стручни 

соработни

ци 

Ученичка 

заедница,(психо

лог, педагог, 

дефектолог, 

одговорни 

наставници, 

ученици 

 

Во текот 

на 

учебната 

година 

 

Училница 

ЛЦД, 

платно, 

компјутер, 

хартија, 

прибор за 

пишување, 

ЦД 

Добивање 

конструктивн

и идеи и 

предлози за 

стратегијата 

Активно 

учество на 

сите 

субјекти. 

Позитивни 

резултати од 

активностите 

II.Да се 

запознаат 

учениците со 

ставот на 

училиштето 

во однос на 

насилството  

во училиште 

Спроведува

ње на 

работилниц

а со 

учениците : 

презентациј

а на видео 

материјали, 

Ученици 

од I од IV  

и Ученичка 

заедница 

Ученичка 

заедница,(психо

лог, педагог, 

дефектолог, 

одговорни 

наставници, 

ученици 

Во текот 

на 

учебната 

година 

Училница, 

ЛЦД, 

компјутер, 

платно, 

хартија, 

прибор за 

пишување 

Се добива 

приближно 

реална слика 

за 

насилството 

во 

училиштата 

Учениците 

да се 



СУГС Гимназија „Раде Јовчевски - Корчагин“ 

128 

       Годишна програма 2021/2022 

идеи за 

спречување 

на 

насилствот

о 

Ликовно 

творење и 

презентациј

а 

вклучат во 

надминувањ

е на 

состојбата со 

насилството 

во 

училиштето 

 

III.Да се 

развива 

потребата за 

грижа кон 

учениците 

кои 

пројавуваат 

некаков вид 

насилно 

однесување 

Откривање 

на ученици 

кои 

пројавуваат 

насилно 

однесувањ

е 

 

Работилниц

и со 

ученици 

 

Ученици, 

Ученичка 

заедница, 

Предметни 

наставниц

и,   

директор, 

стручни 

соработни

ци 

 

Ученичка 

заедница,(психо

лог, педагог, 

дефектолог, 

одговорни 

наставници, 

ученици 

 

Во текот 

на 

учебната 

година 

 

Учениците 

со насилно 

однесување 

го прифаќаат 

начинот на 

соработка и 

помош 

Намалување 

на бројот на 

случаи со 

насилно 

однесување 

 

 

 

IV.Да се 

запознаат 

учениците со 

различни 

видови на 

насилство 

 

Предавања

, 

работилниц

и 

Ученичка 

заедница, 

волонтери 

на Црвен 

крст, 

ученици, 

Класни 

раководит

ели 

Предметни 

наставниц

и,   

 

Ученичка 

заедница, 

волонтери на 

Црвен крст, 

ученици од III и 

IV година, 

Класни 

раководители 

 

Во текот 

на 

учебната 

година 

 

Училница 

Развивање 

свесност за 

различните 

облици на 

насилство во 

училиштето, 

меѓу кои 

физичко 

насилство, 

психичко 

насилство, 

сексуални 
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директор, 

стручни 

соработни

ци 

насилство  

(вознемирув

ање - со  

вербални и 

невербални 

пораки , 

злоставувањ

е и 

експлоатациј

а), сајбер 

насилство, 

булинг - 

меѓуврсничк

о насилство, 

дискриминац

ија, трговија 

со луѓе и.т.н. 

V.Запознава

ње на 

учениците со 

Протоколот 

за реагирање 

при  

постоење 

на насилство 

во 

училиштето 

Презентаци

ја, 

работилниц

и 

Ученичка 

заедница, 

ученици од 

I - IV 

година, 

стручни 

соработни

ци 

Ученичка 

заедница, 

Во текот 

на 

учебната 

година 

Училница 

ЛЦД, 

платно, 

компјутер, 

Учење на 

јасни 

правила кои 

сите ги знаат 

и разбираат 

 

 

VI.Информир

ање на 

наставниците 

на 

Наставнички 

 

Следење 

на 

ефектите 

од 

постигнатат

а работа во 

текот на 

 

Предметни 

наставниц

и,   

директор, 

стручни 

соработни

ци 

 

Директор, 

стручни 

соработници 

 

Во текот 

на 

учебната 

година 

 

Директор, 

стручни 

соработни

ци 

 

 

Позитивни 

резултати од 

активностите 

Активно 

учество на 
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совет за 

постигнатата 

работа на 

училиштето 

во 

програмата 

за 

ненасилство 

учебната 

година 

сите 

субјекти. 

 

 

Програма за работа на инклузивен тим за учебна 2020/2021 година 

Задача Активност Време Носител 
Очекувани 

резултати 

Одговорн

о лице 

Идентификува

ње на децата 

со посебни 

образовни 

потреби 

Опсервација и 

разговори со децата 

со посебни 

образовни 

потреби(ПОП) 

Септември-

Октомври 

Инклузивен 

тим 

Навремено 

идентификуван

и децата со 

ПОП 

Инклузиве

н тим 

Процена на 

способностите 

на децата со 

ПОП 

 

Опсервација,разгов

ори  и тестирање на 

децата со ПОП 

Септември 

Инклузивен 

тим 

Специјализира

ни лица од 

други 

институции 

Навремено 

проценети 

способностите 

и слабостите 

на децата со 

ПОП 

Инклузиве

н тим 

Консултативни 

разговори со 

родителите на 

децата со ПОП 

Разговор со децата 

со ПОП 
Септември 

Инклузивен 

тим Родители 

 

Активно 

вклучување на 

родителите на 

децата со ПОП 

Инклузиве

н тим 

Препознавање 

и детекција на 

надарените и 

талентирани 

Опсервација и 

разговори со децата 
Септември 

Инклузивен 

тим 

Навремено 

идентификуван

и децата со 

ПОП 

Инклузиве

н тим 
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ученици од 

година 

Процена на 

способностите 

на учениците 

со ПОП со цел 

да изработиме 

ИОП 

 

Опсервација,следе

ње, 

разговори 

Септември-

Октомври 

Инклузивен 

тим 

Навремено 

проценување 

на 

способностите 

на децата со 

ПОП со цел да 

се подготви   и 

изработи ИОП 

Инклузиве

н тим 

Проценување и 

тестирање на 

индивидуалнит

е 

карактеристики 

на учениците 

Инструктивна 

работа преку 

разговор,прирачниц

и 

Септември 

Дефектолог, 

стручна 

служба ,класни 

раководители, 

родители 

Навремено 

проценување 

на 

способностите 

на децата 

Инклузиве

н тим 

Утврдување на  

план за работа 

со надарените 

и талентирани 

ученици 

Инструктивна 

работа преку 

разговор,прирачниц

и 

Септември-

Октомври 

Дефектолог, 

стручна 

служба ,класни 

раководители, 

родители 

Навремено и 

соодветно 

запознавање 

на 

наставниците 

со потребите и 

карактеристики

те на децата 

Инклузиве

н тим 
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Давање насоки 

и  инструкции 

на 

наставниците 

за 

карактеристики

те на учениците 

со ПОП кои се 

запишани во 

оваа учебна 

година 

Инструктивна 

работа преку 

разговор,прирачниц

и 

Септември-

Октомври 

Наставници 

Инклузивен 

тим 

Родители 

Навремено и 

соодветно 

запознавање 

на 

наставниците 

со потребите и 

карактеристики

те на децата со 

ПОП 

 

Инклузиве

н        тим 

Организирање 

на додатна 

настава 

(работа) со 

надарени и 

талентирани 

ученици со 

Инструктивна 

работа преку 

разговор 

Септември-

Октомври 

Наставници 

Инклузивен 

тим 

Родители 

Остварување 

на  

планираните 

цели 

Инклузиве

н        тим 

Градиње на  

стратегии за 

учење со 

примена на 

диференциран 

пристап 

Работилници за 

обука на 

наставниците за 

примена на 

диференциран 

пристап 

Октомври 

Инклузивен 

тим 

Наставници 

Примена на 

соодветни 

стратегии за 

учење кај 

децата со ПОП 

Инклузиве

н тим 

Наставни

ци 

Утврдување на 

индивидуалнит

е постигнувања 

на учениците 

 

Следење на успехот 

и редовноста 

Користење на 

инструменти за 

следење и 

вреднување 

Ноември 

Инклузивен 

тим 

Наставници 

Остварување 

на  

планираните 

цели со ИОП 

Инклузиве

н тим 

Наставни

ци 

Стимулирање 

на  развојот на 

ученикот и 

организирање 

на додатна 

настава 

Разговори со 

ученици, родители 

на родителски и 

индивидуални 

средби 

Ноември 

Инклузивен 

тим 

Наставници 

Развивање на 

позитивни 

ставови кај 

учениците 

Инклузиве

н тим 

Наставни

ци 
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Процена на  

ефектите на 

ИОП-

оценување 

 

Оценување на 

учениците според 

нивните 

индивидуални 

способности 

Декември-

Јануари 

Инклузивен 

тим 

Наставници 

Постигнување 

на позитивни 

резултати 

според 

планираните 

цели во ИОП 

Инклузиве

н тим 

Наставни

ци 

Анализа на 

успехот и 

постигнувањата 

на учениците за 

првото 

полугодие 

Следење на успехот 

и редовноста 

Користење на 

инструменти за 

следење и 

вреднување 

Декември-

Јануари 

Инклузивен 

тим 

Наставници 

Остварување 

на  

планираните 

цели 

Инклузиве

н тим 

Наставни

ци 

Подобрување 

на социјалниот 

и 

емоционалниот  

статус на 

учениците со 

ПОП 

Разговори со 

ученици, родители 

на родителски и 

индивидуални 

средби 

Февруари,Ма

рт 

Инклузивен 

тим 

Наставници 

Родители 

 

Развивање на 

позитивни 

ставови кај 

учениците кон 

учениците со 

ПОП 

Инклузиве

н тим 

Наставни

ци 

 

Утврдување на 

индивидуалнит

е постигнувања 

на учениците 

 

Следење на успехот 

и редовноста 

Користење на 

инструменти за 

следење и 

вреднување 

Април 

Инклузивен 

тим 

Наставници 

Остварување 

на  

планираните 

цели со ИОП 

Инклузиве

н тим 

Наставни

ци 

 

Следење на   

адаптацијата 

на децата со 

ПОП, климата 

во паралелката 

и училиштето и 

напредокот во 

учењето 

Посета на часови и 

разговор со ученици 

и наставници 

 

Континуиран

о 

Инклузивен 

тим 

Наставници 

Прифаќање на 

учениците во 

паралелката и 

училиштето 

Инклузиве

н тим 

Наставни

ци 
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Утврдување на 

индивидуалнит

е постигнувања 

на учениците 

 

Следење на успехот 

и редовноста 

Користење на 

инструменти за 

следење и 

вреднување 

Мај 

Инклузивен 

тим 

Наставници 

 

Постигнување 

на позитивни 

резултати 

според 

планираните 

цели во ИОП 

Инклузиве

н тим 

Наставни

ци 

Помош за 

професионална

та ориентација 

на учениците 

(надарени и 

талентирани) 

Разговори со 

ученици, родители 

на родителски и 

индивидуални 

средби 

Континуиран

о 

Инклузивен 

тим 

Наставници 

Развивање на 

позитивни 

ставови кај 

учениците 

Инклузиве

н тим 

Наставни

ци 

Помош за 

професионална

та ориентација 

на учениците со 

ПОП 

Разговори со 

ученици, родители 

на родителски и 

индивидуални 

средби 

 

Континуиран

о 

Инклузивен 

тим 

Наставници 

Развивање на 

позитивни 

ставови кај 

учениците 

 

 

Инклузиве

н тим 

Наставни

ци 

Евалуација на 

работата на 

инклузивниот 

тим 

Утврдување на 

јаки/слаби страни од 

примена на 

програмата 

Јуни 
Инклузивен 

тим 

Размена на 

искуства и 

примена на 

позитивните 

методи и 

пристапи во 

работата 

Инклузиве

н тим 

 

Изработил : 

Инклузивен тим на СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“ 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Подрачје на 

активност 
Содржини 

Реализатор и 

соработници 

Време на 

реализација 

 

Прво подрачје: 

 

Планирање  и 

организирање на 

професионалната 

ориентација на 

учениците 

Изработка на годишен план 

ипрограма за професионална 

ориентација 

Стручни соработници, 

предметни наставници, 

класни 

раководители 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

Процена способностите и  

интересите на  учениците 

Стручни соработници, 

предметни наставници, 

класни раководители 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

Водење досие за секој ученик 

(психо-физичкиот развој на 

ученикот, неговите успеси 

поврзани со учењето, неговите 

интереси за дадени предмети и 

области, однесувањето, 

успесите поврзани со 

воннаставните активности 

Стручни 

соработници,класни 

раководители 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

Професионално информирање / 

индивидуално и групно 

стручни соработници 

 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

 

Професионално советување / 

давањето помош на ученикот да 

направи самопроценување 

 

Стручни соработници, 

предметни наставници, 

организации,установи, 

претпријатија 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 
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Професионално следење 

соберање податоци за успешно 

прилагодување на поединецот 

Стручни соработници, 

предметни наставници 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

Професионално информирање и 

советување преку изложби, 

предавања, 

разговори,користење на стручна 

литература и сл. 

Стручни соработници, 

предметни наставници 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

 

Второ подрачје: 

 

Работа со  ученици 

Континуирано и навременото 

информирање на учениците 

поврзано со нивната 

професионална ориентација 

/информирање на учениците за 

одредена професија 

стручни соработници, 

предметни наставници, 

класни раководители 

 Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

 

 

 

 

 

 

Психолошко советување за 

сумирање на резултатите од 

проценката и надминување на 

потенцијалните препреки на 

ефикасноста во реализирањето 

на кариерниот план. 

стручни соработници 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

 

Кариерното советување со 

примена на додатни тестови кои 

се однесуваат на самиот 

кариерен развој 

стручни соработници 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 



СУГС Гимназија „Раде Јовчевски - Корчагин“ 

137 

       Годишна програма 2021/2022 

 

анкетирање на завршните 

класови во делот на 

професионалната ориентација 

Стручни соработници 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

 

 

 

 

 

 

Трето подрачје: 

 

Соработка со 

родители 

 

Анкетирање на родителите на 

учениците од завршните класови  

во делот на професионалната 

ориентација 

стручни соработници, 

предметни наставници, 

класни 

раководители 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

 

Советување и информирање на 

родителите за интересите на 

ученикот 

 

стручни соработници, 

предметни наставници, 

класни раководители 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

Да се запознаат со сите струки и 

занимања (карактеристиките, 

условите за работа, можностите 

и афинитетите за тој вид на 

работа 

стручни соработници, 

предметни наставници, 

класни 

раководители, 

претпријатија, 

институции 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

 

Да се запознаат со сите 

можности и карактеристики на 

ученикот (општите способности, 

интереси, ставови ) 

стручни соработници, 

предметни наставници, 

класни раководители 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

 

 

 

 

Поддршка на наставниците за да 

ги применуваат практично 

стекнатите знаења од одделни 

теми, да формираат позитивен 

однос кон работата, да ги насочи 

учениците кои покажуваат 

особен интерес 

стручни соработници  
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Четврто подрачје: 

 

Соработка со 

наставници 

 

Организирање презентации на 

кои високообразовните 

институции, стопанските субјекти 

се претставуваат пред 

учениците 

стручни соработници, 

предметни наставници, 

класни раководители 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

 

Петто   подрачје: 

Соработка со 

локална заедница 

 

Упатување на учениците, 

наставниците и родителите до 

соодветни институции и 

информирање за работата на 

истите 

стручни соработници, 

предметни наставници, 

класни раководители, 

институции,    

претпријатија 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

Соработка со институции и 

претпријатија 

институции,    

претпријатија, установи 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

 

 

Програма за следење, вреднување и унапредување на воспитно- 

образовната работа 

Планирана 

програмска 

активност 

Време на 

реализација 
Реализатор 

Методи и постапки 

за реализација 

Очекувани исходи и 

ефекти 

Реализација на 

задолжителна и 

изборна настава 

Во текот на 

годината 

Класни 

раководители, 

предметни 

наставници 

Дневник, протокол 

за увиди на 

часови 

Реализирана настава 

според годишното 

планирање 

Реализација на 

додатна, 

дополнителна 

настава и 

Во текот на 

годината 

Класни 

раководители, 

предметни 

наставници 

Дневник, 

презентации 

Реализирана настава 

според годишното 

планирање 
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воннаставни 

програми 

Планирање на 

тестови и писмени 

работи 

 

Во текот на 

годината 

Одговорни 

наставници, 

стручна служба 

Дискусија, договор 

Успешна реализација на 

писмени проверки на 

постигањата на 

учениците; повисок 

успех на учениците 

Составување на 

објективни 

тест прашања; 

изготвување 

бодовна скала; 

формирање 

оцена 

Во текот на 

годината 

Класни 

раководители, 

предметни 

наставници 

Дискусија, 

договор 

Правилно поставување 

на 

објективни тест 

прашања и 

соодветно бодирање и 

оценување 

Подобрување на 

постигањата на 

учениците 

 

Во текот на 

годината 

Класни 

раководители, 

предметни 

наставници, 

стручна служба 

 

Организирање на 

додатна и 

дополнителна 

настава, 

советодавна 

работа 

Зголемен успех на 

учениците 

Учества на 

натпревари 

 

Во текот на 

годината 

Класни 

раководители, 

предметни 

наставници 

Подготовки, 

извештаи од 

организатори на 

натпревари 

Зголемен број на 

ученици кои учестуваат 

на натпревари 

Примена на ИКТ 

во настава 

 

Во текот на 

годината 

Предметни 

наставници 

Презентации, 

дискусија 

Подобрување и 

проширување на 

наставните содржини 

Професионален 

развој на наставен 

кадар 

Во текот на 

годината 

Наставници, 

стручна служба 

 

Лични картони за 

проф. развој, 

Подобрување на 

работата на наставниот 

кадар 
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 реализирани 

обуки, 

дискусија, чек 

листи 

 

Водење на 

професионално 

портфолио 

 

Во текот на 

годината 

Стручна служба, 

психолог 

 

протокол за увид 

во проф. 

портфолио, 

записници од 

работата 

Успешна изработка на 

наставнички портфолија 

 

Работа на стручни 

aктиви 

Во текот на 

годината 
наставници 

Состаноци, 

записници 

Соработка, реализација 

на планираните 

активности 

Работа на 

Ученичката 

заедница 

 

Во текот на 

годината 

Одговорни 

наставницич 

ученици 

Состаноци, 

презентации 

дискусија 

Реализирани активности 

предвидени од 

ученичката заедница 

Водење на 

Пеадагошка 

документација 

 

Во текот на 

годината 

Класни 

раководители, 

предметни 

наставници, 

стручна служба 

Дискусија, 

договор 

Правилно водење на 

дневник и е- дневник, 

главни книги 

Анализа на 

полугодишниот 

успех на учениците 

 

февруари 

Директор, 

стручна служба, 

наставнички 

совет 

Обработка на 

податоци 

Следење на 

постигањата на 

учениците и преземање 

мерки за подобрување 

Вреднување на 

ученици со 

потешкотии во 

развојот 

 

Во текот на 

годината 
Стручна служба 

Презентација; 

дискусија 

Поголема мотивираност 

и повисок успех на 

ученици со потешкотии 

во развојот 
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Соработка со 

родителите 

 

Во текот на 

годината 

Директор, 

стручна служба, 

класни 

раководители, 

предметни 

наставници 

Состаноци, 

дискусија 

Реализација и анализа 

на информираноста на 

родителите за развојот и 

напредокот на 

учениците 

Соработка на 

Советот на 

паралелката со 

Наставничкиот 

совет на 

училиштето 

 

Во текот на 

годината 

Директор, 

стручна служба, 

класни 

раководители, 

предметни 

наставници 

 

Состаноци, 

дискусија, 

записници, 

извештаи 

Согледувања од 

анализите на Советот на 

паралелката, анализа на 

преземените активности 

и постигнати резултати 

од работата на советите 

на паралелките 

Анализа на 

годишниот 

успех на учениците 

јуни 

Директор, 

стручна служба, 

наставнички 

совет 

Обработка на 

податоци 

Следење на 

постигањата на 

учениците и преземање 

мерки за подобрување 

Реализација на 

годишна програма 

 

Во текот на 

годината 

Директор, 

стручна служба, 

класни 

раководители, 

предметни 

наставници 

 

Обработка на 

податоци, 

протоколи, 

записници, 

анализи, 

извештаи, 

обрасци, 

формулари 

Реализирани програми, 

реализирани 

приоритети, 

реализирани задачи, 

реализирани акциски 

планови 

 

 

Правилник за однесување на ученици, професори и родители (во 

училиштето и училишниот двор) 
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Со овој правилник се утврдуваат основните правила на однесување на вработените, учениците, 

родителите и други лица. 

Со почитување на правилата се обезбедува: 

▪ успешно одвивање на воспитно - образовната работа; 

▪ подобрување на работната дисциплина; 

▪ безбедност во училиштето и заштита на училишниот имот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Однос кон работното место, работата 

• Професорот е пристојно облечен и уреден. 

• Навремено доаѓа на работното место. 

• Навремено започнува со наставниот час. 

• Со своето однесување, начин на комуникација и културен однос во секоја 

ситуација професорот е позитивен пример за учениците кои ги образува и 

воспитува. 

• Професорот со учениците, нивните родители, колегите, вработените во 

училиштето се однесува коректно, користи културна терминологија. 

• Професорот е одговорен за работната атмосфера, дисциплината и 

безбедноста на учениците на часот. 

• Професорите за време на часовите не треба да користат мобилен 

телефон.  

• Постојано стручно се усовршува и сознанијата стекнати на тој начин ги 

применува во секојдневната воспитно-образовна работа. 

• Професорот има целосен увид за случувањата во училницата каде 

реализира наставен час -отсутни ученици, хигиена, состојба со инвентар, 

учебници. 

• Професорите се должни редовно и активно да се вклучуваат во работата 

на Стручните органи на училиштето. 

• За секое отсуство од работа или предвремено заминување, треба да биде 

известен директорот. 

• Секој училишен проблем треба да го решаваат навремено, конструктивно, 

постапно (професор - ученик, професор - ученик - одделенски раководител, 

професор - ученик - родител, професор - ученик - стручна служба). 
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Однесување на 

професорите 

• Одделенскиот раководител е должен да биде во постојана комуникација со 

родителот, навремено и конкретно да го информира, да бара ангажман и 

соработка во решавање на проблемите. 

• Педагошката евиденција и документација да ја води уредно, педантно и 

без корекции. 

 

❖ Однос кон учениците 

 

• Не е дозволено професорот да отстранува ученици часот 

• Професорот има обврска да го прими на час ученикот кој доцни и истото да 

го евидентира. 

• Забрането е телесно и психичко малтретирање на ученикот 

• Рационално изрекува и предлага педагошки мерки за учениците од 

паралелката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однесување на 

ученици 

 

• Секој ученик за време на престојот во училиштето треба да се однесува 

културно и да биде пристојно облечен. 

• За време на часовите, учениците се должни мобилните телефони да ги 

исклучат. 

• Ученикот е должен да влезе во училницата пред професорот. 

• Ученикот има обврска редовно да ја посетува наставата и да ги исполнува 

планираните обврски и задачи што се предвидени со наставниот план. 

• Излегувањето, односно влегувањето во училиштето и училницата, 

движењето по ходници се одвива дисциплинирано и во најдобар ред. 

• Ученикот не може да го напушти часот без дозвола на професорот кој го 

води тој час. 

• За секое отсуство од часовите ученикот е должен навреме да го извести 

одделенскиот раководител (или предметниот наставник, стручната служба, 

директорот). 

• Ученикот е должен да ја почитува личноста на другите ученици, професори 

и вработени во училиштето. 

• Ученикот е должен совесно да работи на усвојувањето на знаењата, 

вештините и вредностите пропишани со училишната програма и согласно 

тоа да не пречи во изведувањето на наставата 
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• За време на наставата не смее да се нарушува редот и тишината во 

училишната зграда и во училишниот двор. 

• Ученикот, односно родителот или старателот, одговара за материјалната 

штета што ќе ја направи ученикот во училиштето, намерно или од крајно 

невнимание (неодговорно однесување). 

• Ученикот треба да се воздржува од употреба на навредливи зборови, 

поттикнување и учество во тепачки. 

• Ученикот треба да се грижи за училишниот инвентар во училницата и 

училишниот двор. 

• Учениците е должни да се грижат за хигиената во училиштето и блиската 

околина. 

• По завршување на училишните активности и обврски ученикот треба мирно 

да замине од училиштето и училишниот двор. 

• За учениците кои ги прекршуваат правилата на воспитнообразовната 

работа се применуваат мерки што се утврдени со Законот за средно 

образование 

• Учениците се пофалуваат и наградуваат на начин утврден со Зконот за 

средно образование 

• Да ги почитуваат и да покажат толеранција кон другарите без разлика на 

верата и националната припадност 

• Учениците не смеат да вршат психичко и физичко малтретирање на 

учениците и вработените во училиштето. 

• Ученикот во училиштето не смее да употребува вулгарни или навредливи 

зборови или да зборува со многу висок тон 

 

Однесување на 

родителите 

 

• Родителите на учениците и други надворешни лица имаат обврска да ги 

почитуваат правилата и другите општи акти на училиштето. 

• Родителите и другите надворешни лица при влегување во Училиштето 

имаат обврска да се пријават кај дежурното лице. 

• Треба да се однесуваат културно и коректно кон учениците и вработените 

во училиштето. 

• Родителите треба редовно да се интересираат за учењето и однесувањето 

на своето дете. 

• Родителите треба да соработуваат со одделенскиот раководител и 

предметните наставници и редовно да доаѓаат на родителските средби 
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• Родителите треба училишните проблеми да ги решаваат низ директна и 

конструктивна комуникација исклучиво со одделенскиот раководител, 

наставниците, стручната служба, директорот. 

• Доаѓањето на родителите во училиштето е регулирано со планот за 

родителски средби. Во текот на учебната година планирани се минимум 4 

општи родителски средби, а по потреба и повеќе. Индивидуалните средби 

на наставниците со родителите ќе се одвиваат согласно распоредот за 

приемни денови на наставниците и по потреба. Групните средби се 

реализираат по потреба. 

• Надвор од планираното време родителите не треба да престојуваат во 

училиштето. 

• Родителите се должни навремено да ги најавуваат и оправдуваат 

отсуствата на своето дете. 

• Родителите треба да го почитуваат временскиот распоред на часовите и да 

не влегуваат во училница за време на наставата. 

• Секоја намерно направена штета од страна на ученикот, родителот е 

должен да ја надокнади. 

• Не е дозволено родителите да се расправаат со соучениците на своето 

дете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУГС Гимназија „Раде Јовчевски - Корчагин“ 

146 

       Годишна програма 2021/2022 

 

 

 

ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА ГОДИШНАТА 

ПРОГРАМА НА УЧИЛИШТЕТО 

 

 

Датум на изработка: август 2021 година 

 

Одговорно лице: 

Директор, м-р Драган Арсовски 

Носители на изработката: 

Стручен работник,  м-р Катерина Димеска 
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ОДОБРУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ ЗА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА 

Средно училиште на Град Скопје Гимназија „Раде Јовчевски - Корчагин“ - Скопје 

 

 

 

 Стандардот на Годишната програма за работа на училиштето го одобри: 

Училишниот одбор, со решение бр. ___________, од _________ 20 __ г. 

 

                                                    Училишен одбор 

                                                       Претседател, 

                                           _______________________ 

                                                                                                           М-р Митра Блажевска 
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ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

 

 

Датум на започнување 01.09.2021 година 
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Завршна одредба 

Оваa програма влегува во сила со денот на донесувањето. 

 

 

 

 

Број ______________                                                                С О В Е Т   Н А   Г Р А Д   С К О П Ј Е 

  ________________2021 година                                                K Ё SH I LL I  I QYTETIT TË SHKUPIT,  

       С к о п ј е 

                                                                                             Претседател на Совет на Град Скопје 

                                                                                         Љубица Јанчева 


