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Врз основа на член 49 од Законот за основно образование (Службен весник на РСМ бр.161 од 5.8.2019)         

ООУ ,,Љубен Лапе” општина Аеродром - Скоје, изработи Годишна програма за работа на основното училиште за 

учебната 2021/2022 година.  

Формата и содржината на годишната програма за работа на училиштето е согласно член 3, 6 и член 7 од 

Правилникот за формата и содржината на развојната и годишната програма за работа на основното училиште, донесен 
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Вовед 

 
Годишната програма на училиштето претставува основен документ во кој се испланирани сите педагошки 

активности, одредени задачи и цели, како и начинот на координирање на сите дејствија на педагошките субјекти во 
училиштето, непосредно и општествената заедница и истата се темели на законски одредби во целокупното нејзино 
планирање и дејствување. 

Со следење на Годишната програма за работа ги воочуваме квалитетите во работата, но и потреба од 
поставување нови повисоки цели за наредната учебна година. Настојуваме во континуитет да обезбедиме висок степен 
на одговорност и професионалност на сопствениот кадровски потенцијал во извршувањето на поставените задачи и 
цели. Придржувајќи се на поставените елементи во Годишната програма за работа на училиштето полесно ја 
исполнуваме својата работа во целост во програмскиот и организацискиот дел. 

 Годишната програма за работа на општинското основно училиште „Љубен Лапе“ е изработена врз основа на 
Програмата за развој на училиштето, Статутот на училиштето, Деловник за работа на Советот на родители, Деловник за 
работа на Училишниот одбор, Правилник за оценување на учениците, Наставните планови и програми од БРО, 
Концепцијата за деветгодишно основно образование,  Програмата за работа на училиштето од претходната учебна 
година, Годишниот извештај за работата на училиштето во учебната 2020/2021 година, како и врз основа на повеќе 
законски документи на РСМ: Законот за основно образование, Закон за наставниците и стручните соработници во 
основните и средните училишта,Законот за работни односи, Законот за јавни набавки, Законот за организација и работа 
на органите на државната управа, Закон за безбедност при работа, Закон за јавни службеници и даватели на услуги. 
Покрај нив, беа земени во предвид и следните: Училишен етички кодекс, Правилник за работа на комисии, Правилник за 
дежурства на наставници, Извештај од последната интегрална евалуација, Извештај од самоевалуација, Куќен ред на 
училиштето, Правилник за задолжително носење на ученичка облека и друго. 

Сите активности се планирани да се реализираат со максимално искористување на сите расположиви 
потенцијали и ресурси, а со земање во предвид и прилагодување на способностите, можностите, желбите и интересите 
на учениците. Накратко, се надеваме дека годишното планирање ќе ни овозможи училиштето да биде по мерка на детето. 
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1.Општи податоци за основното училиште 

        1.1.Табела со општи податоци 

Име на основното училиште Општинско основно училиште „Љубен Лапе“ 

Адреса, место, општина ул. ,,Васко Карангелески“ бр 2 , Скопје, Општина Аеродром 

Телефон 02 2450 220  

Факс 2450-220   локал 25 

Веб-страница www.oouljubenlape.edu.com 

Е-маил ljuben_lape@yahoo.com 

Основано од.. 1986 

Верификација-број на актот 09-3453/3 од 04.09.2002 

Година на изградба 1986 

Тип на градба Тврда градба 

Внатрешна површина на училиштето (m2) 2612 м2 

Училиштен двор (m2) 9137 м2 

Површина на спортски терени и игралишта 1138 м2 

Начин на загревање на училиштето Централно греење 

Училиштето работи во смени Две смени 

Број на паралелки 44 

Број на комбинирани паралелки 0 

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

Македонски јазик 

Во основното училиште има паралелки за 
ученици со посебни образовни потреби 

Нема 

Во основното училиште има паралелки од 
музичко училиште 

Нема 

Во основното училиште има ресурсен центар Нема 

Други податоци карактеристични за основното 
училиште 

/ 

 

 

mailto:ljuben_lape@yahoo.com
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 1.2. Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во основното училиште 

Членови на училиштен одбор  
(име и презиме) 
 

Филип Димески, Претседател 
Маја Ивановска, заменик Претседател 
Сања Станисавовска, член 
Тања Атанасовска ,член 
Светланка Арсеновска член 
Сандра Поповска,член 
Ана Вељановска член од Општина 

Членови на советот на родители  
(име и презиме) 
 
 
 

6 родители од прво одделение,  Билјана Ристеска, Слаѓана Караџоска, 
Снежана Тодоровска Ѓуревска, Срѓан Ѓорѓевиќ, Александар Нешкевски, 
Александра Чаушевски, Александра Лозаноска, Билјана Теохарева Лазароски, 
Сања Пешовска, Златко Никовски, Надица Николовска, Емил Чучуроски, 
Татјана Трајковска, Маринела Стаматовска, Весна Стојкоски, Никица 
Атанососки, Санела Тренов, Владимир Деспотоски, Ана Филипчева, Даниела 
Богдановиќ, Искра Коровешовска, Оливера Величковска, Лазо Јовчевски, Сања 
Ивановска Велкоска, Александар Стојановски, Срѓан Ѓорѓевиќ, Mихаило 
Зографски, Санела Тренова, Билјана Стоиловска – Ефремовска,  Татјана 
Ташева, Драгана Станчева, Евдокија Крстевска, Добривоје Тодоровиќ, 
Александар Лескаровски, Татјана Стојчевска, Катерина Ристовска, Горан 
Стојанов, Марика Поповиќ. 

Стручни активи (видови) 
 

Стручни активи 
- Актив на одделенски наставници во прво одделение 
- Актив на одделенски наставници во второ одделение 
- Актив на одделенски наставници во трето одделение. 
- Актив на одделенски наставници во четврто одделение 
- Актив на одделенски наставници во петто одделение  
- Актив на странски јазици 
- Актив на македонски јазик 
- Актив – Музичко, ликовно и физичко образование 
-   Актив – Математика, физика, информатика, техничко образование 
-   Актив – Природно-научна група наставни предмети  
-   Актив – Општествена група наставни предмети  

Одделенси совети  
(број на наставници) 

Одделенска настава – 38 наставници 
Предметна настава - 38 наставници 
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Членови на училиштниот 
инклузивен тим (име и презиме) 
 

Ивана Цветановска - специјален едукатор и рехабилитатор,  
Марјана Панчевска - директор,  
Снежана Мирчевска - педагог,  
Светлана Здравевска - одделенски наставник,  
Александра Пешевска Митановска - предметен наставник,  
Љупка Арсова Јуришиќ - родител,  
Марија Алексиќ – родител. 

Заедница на паралелката (број на 
ученици) 
 

1249 

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

Ученичкиот парламент со неговите членови ќе се конституира на првиот 
состанок во септември   

Ученички правобранител Ќе биде избран по формирањето на ученичкиот парламент 
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2. Податоци за условите за работа на основното училиште 
 

      2.1. Мапа на основното училиште                https://www.google.com/maps/@41.9842974,21.4621536,17z 

 

 

 

https://www.google.com/maps/@41.9842974,21.4621536,17z
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     План на просториите и други површини 
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2.2. Податоци за училиштниот простор 
 

Податоци 

Вкупен број на училишни згради 1 

Број на подрачни училишта / 

Бруто површина 13548 м2 

Нето површина 12750 м2 

Број на спортски терени 2 

Број на катови 2 

Број на училници 29 

Број на помошни простории 17 

Училишна библиотека, медијатека 1 

Начин на загревање на училиштето Централно греење 
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   2.3. Простор 

Просторија Вкупен број Површина (m2) 

Состојба 
(се оценува 

од 1 до 5, 
согласно 

Нормативот 
од 2019 год.) 

Забелешка 
(се наведува потребата од дополнителни простории, 

реконструкции и сл.) 

Училници 
- универзални и 
специјализирани 

29  
1789,60 

3 - Поради големиот број  на ученици во училиштето 
има потреба од  четири училници и машки и женски 
тоалет 
- Замена на врати 
- Обнова на под 
- Обнова со нови табли, клупи, столчиња,  

-простории за 
наставни 
средства и 
помагала 

11 226,00 3 - Замена на врати 
- Молерисување 
- Обнова на под и нов мебел 

Библиотека 1 17,00 4 / 

Медијатека  
Читална 

/ / / - Веднаш до библиотеката има можност да се 
ослободи училница за медијатека – читална во 
училиштето. 

Спортска сала 
 

1 538,00 5 -  

Канцеларии 6 349,00 4 - Молерисување 
- Обнова на мебел 

Училиштен двор 
 

1 10.275.00 3 - Бетонирање на дворот 
- Обнова со клупи и корпи за отпадоци 
- Реконструкција на спортските  игралишта 

Заеднички 
простор за 
прослави 

1 148,00 4  

Кујна со магацин 1 33,00 3 - Обнова на инвентар  

Трпезарија 1 82,00 4  

Друго 
- ходници 

  
1.740,00 

3 - Замена на прозори 
- Замена (поправка) на стаклени ѕидови 
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2.4. Опрема и наставни средства согласно „Нормативот и стандардите за простор, опрема и наставни 
средства“  

   
Наставен 
предмет 

(одделенска и 
предметна 
настава) 

Постоечка опрема и 
наставни средства 

Потребна опрема и наставни средства 

Македонски 
јазик 

прирачници, 
театар  и  кукли за куклена 
претстава  изработени од 
наставниците и учениците, 
изработени слики и 
нагледни средства од 
наставници  за различни 
наставни содржини 

-Осовременување на библиотечниот фонд во поглед на прирачници и 
збогатување на бројот на истите за секоја паралелка во одделенска 
настава.Во таа насока потребни се и учебници посебно од авторите 
според кои се работи,за секој наставник.Додатна стучна литература е 
неопходна (стручни списанија,граматики,и сл.,како и лектирни изданија 
во зголемен број,а соодветни на новата програма.  
-Нови табли или репарирање на старите,смарт табли,проектори. 
-Што се однесува до наставни средства,наставниците на ниво на 
секоја паралелка имаат потреба од: 
-постери-кирилична печатна и ракописна азбука, латинична 
азбука,како и соодветни картончиња со истите,сликовити постери за 
програмски предвидените содржини посебно од граматиката,постери 
со ликот и делото на познати македонски литературни дејци како и 
фотографии,картончиња со слогови. 
-цд-плеер и снимен цд материјал според учебниците,како и цд-а со 
радио-драми. 
-компјутер,печатач,тв-приемник со видео плеер со цд-а со видеозаписи 
од куклени и друг вид претстави,тв-емисии за деца и сл. 
-Исто така потребни се различни видови на кукли,за куклени претстави 
и театар на маса,сликовници.маски и сл. 

Математика Табела 100, 
прирачници  
изработени слики и 
нагледни средства од 
наставници  за различни 
наставни содржини 
 
 
 

-Осовременување на библиотечниот фонд во поглед на прирачници и 
збогатување на бројот на истите за секоја паралелка во одделенска 
настава.Во таа насока потребни се и учебнициза секој наставник.. 
-Нови табли или репарирање на старите,смарт табли,проектор,комп-
јутер,печатач. 
-Што се однесува до наставни средства,наставниците на ниво на 
секоја паралелка имаат потреба од: 
-Постери –табела 100,бројни низи,множење,делење,3Д и 2Д 
форми,дропки,децимални броеви и сл. програмски предвидени 
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Рамнокрак правоаголен 
триаголник (3) 
Правоаголен триаголник 
со агол од 60 степени (3) 
Шестар (2) 
Модели шупливи 
геометриски тела од 
пластика (1) 

содржини 
-куферчиња со наставни сретства-картички,танграми,домино, часовни-
ци, монети,банкноти-модели  и сл. 
-Модели (дрвени или пластични -3д Форми,сметалки, коцки,карти со 
цифри,магнетни 2Дформи, ваги, метро( дрвено или пластично) садови, 
за мерење зафатнина,термометри,сметалки,коцки за редење,коцки со 
броеви,сложувалки,математички семафор, јаже за мерење,коцки и 
прачки за демонстри-рање десетки и стотки,линијар од 1m за цртање 
на табла, рамнокрак правоаголен триаголник за цртање на табла,како 
и шестар и агломер исто така за на табла,симболи со броеви и знаци-
апликации за фланелиграф 
Линијар од 1 m со назначени cm и dm (4) 
Рамнокрак правоаголен триаголник (2) 
Правоаголен триаголник со агол од 60 степени (2) 
Шестар (3) 
Модели геометриски тела од дрво (квадар, коцка, цилиндар, конус, 
пирамида и топка) (5) 
Модели геометриски тела од жица (5) 
Модели шупливи геометриски тела од пластика (4) 
Модели на квадратен дециметар и 
квадратен метар (5) 
Прибор за цртање (линијар, триаголник, 
агломер, шестар) (1) 
Модел на цело – дропки (5) 
Круг-дрвен (што може да се раздели на 
половина, третина, четвртина и сл.) (5) 
Збирки задачи 

Англиски јазик 
Германски јазик 
Француски јазик 

Неисправен десктоп 
компјутер, принтер (од 
Активот странски јазици), 
сетови со флеш карти, 
постери, граматики, ЦД-а, 
стари изданија на 
учебници и работни 
тетратки 
 

Лаптоп, 2 таблети, принтер, звучници, проектор, 1 македонско-англиски 
речник (од Зозе Мурговски), 1 македонско-германски речник, 1 
македонксо-француски-речник, англиски/гермакси/француски книги 
(романи) за деца и тинејџери, стиропори за проекти, куклен театар, 
флеш карти за букви, бела табла, темни завеси, годишни членарини за 
едукативни апликации 
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Ликовно 
образование 

прирачници, 
паноа со изработки од 
ученици 
  

Осовременување на библиотечниот фонд во поглед на прирачници и 
збогатување на бројот на истите за секоја паралелка во одделенска 
настава,како и друга стручна литература. 
-Компјутер,интернет и образовен софтвер,сликовници,репродукции од 
познати слики,аудио-визуелни средства 
Листови во боја, селотејпи, шпенагли, хартија за копирањ,,,хамери во 
боја, креди во боја ,хефталки, дупчалки, штипки, тонери,таблички за 
моделирање,сунѓерчиња,ваљачиња за печатење,преси за висок печат 
и печатарски бои 

Музичко 
образование 

прирачници, 
изработени тропалки 

-Осовременување на библиотечниот фонд во поглед на прирачници и 
збогатување на бројот на истите за секоја паралелка во одделенска 
настава.Во таа насока потребни се и учебнициза секој наставник. 
-Нови табли или репарирање на старите,смарт табли,проектори. 
Што се однесува до наставни средства,наставниците на ниво на секоја 
паралелка имаат потреба од: 
ДМИ и ДРИ (триангли, тропалки  , дајре,тапанче,кастањети,ксилофони, 
металофони...), музички систем и цд-плеер,телевизор, двд-плеер,цд-а 
со различни содржински соодветни аудио-визуелен материјал,метроно 
ми,музички вилушки,постери со различни музички инструменти,енцик- 
лопедии од областа на музиката,компонирањето,изведбата и сл 

Природни науки прирачници, 
Неколку слики и средства 
што сме ги изработиле во 
согласност со содржините 

Осовременување на библиотечниот фонд во поглед на прирачници и 
збогатување на бројот на истите за секоја паралелка во одделенска 
настава.Во таа насока потребни се и учебнициза секој наставник. 
-Нови табли или репарирање на старите,смарт табли,проектори. 
Што се однесува до наставни средства,наставниците на ниво на секоја 
паралелка имаат потреба од:  лупи,микроскопи,двогледи, компаси, 
глобуси,постери со растенија,почва,макета вулкан, сончев систем 
модел на пластичен  скелет,термометри,ваги,пинцети, епрувети 
,магнетни прачки за географски карти,батерии,сијалички,збирки на 
почви,метали,растенија и сл. 
-компјутер-интернет,образовни софтвери,принтери 

Техничко 
образование 

Проектор, проекционо 
платно  

Осовременување на библиотечниот фонд во поглед на прирачници и 
збогатување на бројот на истите за секоја паралелка во одделенска 
настава.Во таа насока потребни се и учебнициза секој наставник. 
-Нови табли или репарирање на старите,смарт табли,проектори. 
-компјутер-интернет,образовни софтвери,принтери 
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-основен материјал и прибор за работа,макети,модели,помошна 
табла,графофолии,маркери,припор за техничко цртање на табла и 
куферче за секој наставник 

Работа со 
компјутер и 
основи на 
програмирањето 

Мали компјутерчиња (од I 
до III) од кои минимален 
број, неколку во функција 

Осовременување на библиотечниот фонд во поглед на прирачници и 
збогатување на бројот на истите за секоја паралелка во одделенска 
настава. Во таа насока потребни се и учебнициза секој наставник 
Компјутери.непречен интернет ,проектор,принтер,образовни софтвери,    
а за учениците исто така по можност да се репарираат малите 
компјутери со соодветните образовни софтвери 

Информатика 15 нови персонални 
комјутери 

принтер, проектор 

Општество прирачници, 
неколку слики и средства 
што сме ги изработиле во 
согласност со содржините, 
неколку географски карти 
на Македонија 

Осовременување на библиотечниот фонд во поглед на прирачници и 
збогатување на бројот мина истите за секоја паралелка во одделенска 
настава.Во таа насока потребни се и учебници за секој наставник. 
- слики-постери со обичаи,простории во училиштето семејства,чувства, 
носии, стари градби, годишни времиња, сообраќајни знаци 
Макети или играчки сообраќајни знаци, сообраќајно килимче, географ-
ска карта на РСМ размер 1:50 000 и соодветна релјефна 
карта,глобус,географски карти на светот,европа во различни размери 
*ЦД –а со соодветна содржина и ДВД-а за Охридско,Преспанско и 
Дојранско Езеро,различни аудио-визуелни носачи со историска 
содржина од минатото на македонскиот народ,атлас,компас и сл. 
Компјутер,печатач,интернет. 

Географија Географски карти на 

Македонија 3 

Географски карти на 

Европа 2  + 1   

Географска карта на 

Балкански Географска 

карта на источна 

полутопка 

 ( Америка) 

Географска карта на 

ЛЦД проектор 
 
Компјутер 
Географски карти: 
Ѕидни карти: 
Физичко географска карта на светот   
Физичко географска карта на Европа 
Физичко географска карта на Балкански Полуостров 
Физичко географска карта на Африка  
Физичко географска карта на Азија  
Физичко географска карта на Северна Америка 
Физичко географска карта на Јужна Америка  
Физичко географска карта на Австралија со Океанија 
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Евроазија и 1  Азија)  

Географска карта на 

Африка ( физичка и 

политичка  

Карта на географска 

разместеност на 

растителниот свет  

 

Физичко географска карта на САД  
Физичко географска карта на поларните области 
Стопанска карта на светот  
Политичка карта на светот 
ЦД: 
Растителен и животински свет на земјата 
Население и населби на земјата 
 
Од наведените ЦД-а според нормативите и стандардите (доколку е 
можно) од ред. бр. 4 до  ред. бр.49 
 Шкаф за чување на техничките средства и помагала 
Сталак за карти 
Училишен глобус 
 –физичко-географски(свет)  
Модел на сончев систем  
( не се наведени, но потребни се за наставата) 

Историја Историски карти: 
Македонија во стариот век; 
Големата преселба на 
народите; 
Преселба на Словените; 
Балкански војни; 
Букурешки мировен 
договор; 
Европа и светот во Првата 
светска војна; 
Европа и светот во 
Втората светска војна; 
 

Карти 
Египет и Месопотамија 
Илустриран историски материјал 
Човек - собирач на плодови и трговец 
Создавање на класно општество (појава на занаети и размена) 
Работа на робовите 
Шкаф за чување на техничките средства и помагала 
Дигитални содржини - филмови 
Илијада и Одисеја 
Гладијатор 
Спартак 
Пунските војни 
Клеопатра 

Етика  Етички речник, К. Темов-1примерок 

Граѓанско 
образование 

 Конвенција за правата на детето -20 примероци 
 
Универзална декларација за човекови права - 20 примероци 
Европска конвенција за човекови права - 20 примероци 
Устав на Република Северна Македонија - 20 примероци 
Основи на Етика, Дејан Донев 
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Биологија Светлосен микроскоп, 3Д 
модели на митоза и 
мејоза, модел на срце, око, 
бели дробови, торзо, 
скелетен систем, градба 
на кожа, градба 3Д модел 
на уво,  епрувети, статива 
за епрувети, шпиритусна 
лампа, 

Лаптоп, пен - таблет, принтер, звучници, проектор, збирка задачи по 
биологија за осмо и девето одделение. 

Физика Мензури 50,100,500мл, 
Мензура конусна, пипета, 
стаклени лабараториски 
чаши, епрувети, статива за 
епрувети, шпиритусна 
лампа, вага со тегови  
( нефункционална) , 
динамометри, наведена 
рамнина, сет за топлинско 
ширење на телата, дрвени 
квадари, стаклена прачка 
за електризирање, 
ебонитна пачка за 
електризирање, 
електроскоп, амперметри, 
волтметри, магнети 
(прачкаст, потковичест), 
сет оптика ( рамни, сферни 
огледала, леќи, статив), 
сет звук ( звучни 

Лаптоп, пен - таблет, принтер, звучници, проектор, демонстратор на 

паскаловиот зкаон, демонстратор на Архимедовиот закон, модел за 

дифракција на светлина, Уред за претворање на енергија, призми, 

Кутија за демонстрација на отпор, вага ( терезија) 

 

Хемија Епрувети, сталак за 
епрувети, мензури 
50,100,250мл, бирета , 
пипета, стаклени 
лабараториски 
чаши,ерленмаери , 
шпиритусна лампа,  

Вага со тегови, магнети,термометар за мерење на егзотермни и 

ендотермни реакции, Лаптоп, принтер, звучници, проектор, грејно тело 

(бренер), шпиритус, киселини (хлороводородна и сулфурна), 

примероци од метали, неметали ( прости супстанци),  оксиди, соли.  
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колба со рамно дно,  колба 
со округло дно, стаклена 
прачка, термометри за на 
ѕид (нефункционални), 
четки за миење 
лабораториски прибор. 

Физичко и 
здравствено 
образование 

Неколку топки, обрачи, 
душеци, греда, јарец и 
останатите реквизити во 
спортската сала 

За одделенска настава: 
-Јажиња за качување долги од 5-5,5 m  
-Штафетни палки долги 60cm,дебели 2,5cm  
--Meдицинки од 1-2 кg  
-Топки за одбојка , за ракомет , за кошарка, за фудбал  
-Мали јажиња за скокање долги 1,5-2,3m(според височината на 
учениците) дебели 2,5 cm -топки за одбојка - 10 
За предметна настава: 
-Топки за ракомет - 10 
-Топки за кошарка - 10 
-Топки за фудбал  - 10 
-Штафетни палки  - 20 
-Ѓулиња од 2кг.,3кг.,4 кг. - од секое по 4 
-Стартни блокови - 6  
-Мали топчиња полнети со пречник од 8 -10см, тежина 150-200 гр. – 25 
-Јажиња за скокање долги 1,5м до 2,30м, дебелина 0,75см -  25 
-Јажиња за надвлекување долго 10м., дебело 4 см -1 
-Долги јажиња од 8 м дебелина, 2см. за прескокнување - 2 
-Мрежа за ракомет,фудбал (за гол) – 4  ,  Мрежа за одбојка -1 
-Маркери за одбележување за учениците за време на игра и натпревар 
(во две бои)  - 20 
-Мета за гаѓање во цел (за проверка на прецизност) -1 
-Челична сантиметарска панлика (метар) од 25 м. -1 
-Штоперици - 4 

Етика на 
религиите 

 Библија за млади 

Класична 
култура на 
европската 
цивилизација 

 Енциклопедии:  
Илијада од Хомер 
Одисеја од Хомер 
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2.5.  Податоци за училишната библиотека  

Училишната библиотека располага со повеќе од 22000 примероци на книги: учебници, лектирни изданија, 
енциклопедии, списанија, стручна литература и литература на англиски јазик. Лектирниот фонд континуирано се 
збогатува согласно наставната програма и насоките од БРО. Библиотекарот е одговорен за набавка и распределба на 
бесплатните учебници кои ги обезбедува МОН за учениците, набавка на списанија,  но и за изготвување на извештаи за 
потребите на училишната библиотека, со цел збогатување и унапредување на наставниот процес. 
 

Ред.број Библиотечен фонд Количество 

1 Учебници 12553 

2 Лектири 9823 

3 Стручна литература за наставници и стручни соработници 314 

4 Сериски публикации ~ 400 

 

 

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

Основното училиште ,,Љубен Лапе” во периодот од март до јуни 2021 година направи реконструкција на првиот спрат 
во училиштето. Во 11 училници заменети се старите врати со нови. Сите тоалети и училници се молерисани и со мрсна 
боја се офарбани ѕидовите под прозорите и радијаторите. 
  
Во рамките на кампањата на Прокредит Банка  „ Се грижам,  делувам, менувам“,  во дворот на ООУ „Љубен Лапе“  
засадени се 200 нови садници во вид на жива ограда. Благодарност до Прокредит банка за донацијата и до Општина 
Аеродром за поддршката во иницијативите за почиста и позелена животна средина, но и за разубавувањето и 
облагородувањето на нашиот училишен двор. 
 
Во месец јуни од Општина Аеродром добиени се 3 смарт табли и 3 проектори кои се монтирани во училниците каде 
настава ќе следат учениците од четврто одделение. 
  
Во насока на градење еднакви услови за полесен пристап на сите деца до спортските игралишта во соработка со 
Општина Аеродром и фондацијата „Чекор по чекор“ до почетокот на новата учебна година во училишниот двор ќе биде 
изградено инклузивно игралиште. 
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План за обновување  и адаптација во основното училиште во учебната 2021/2022 година 

 

Што се преуредува или 
обновува 

Површина во  m 2 Намена 

Замена на повеќе врати  1 врата = 0,95 х 1,98 врати на училници и кабинети 

Отстранување и замена на 
вертикални стакленици 

60 м2 дупли стаклени прозори во 
ходници 

Обнова на надворешните скали, 
платформа 

23,50 х 5,20 влез во училишниот објект 

Обнова на порта 
 

4,5 м2 Метална порта во училишниот 
двор 

Молерисување на простории во 
училиштето 

 Училници  
Канцеларии  

Замена на прозори 
 

 Прозори во ходниците и холот 

Училиштен двор 
 

1000 м2 Бетонирање на дворот 
Обнова со клупи и корпи за 
отпадоци 
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3. Податоци за вработените и за учениците во основното училиште 

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

Име и презиме Година  
на 
раѓање 

Звање Степен 
на образо-
вание 

Работно место Ментор/ 
советник 

Години 
на стаж 

1 Сузана Михајловска 1966 Професор по ликовно 
образование 

VII/2 Наставник по 
ликовно 
образование 

Не 31 

2 Светланка Арсеновска 1961 Професор по техничко 
образование 

VII Наставник по 
техничко 
образование 

Не 34  

3 Елизабета Геровска 1957 Професор по македонски јазик VII Наставник по 
македонски јазик 

Не 37  

4 Цветанка Поп Петрова 1965 Професор по македонски јазик VII Наставник по 
македонски јазик 

Не 31  

5 Славица Стојчевска 1964 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 35  

6 Дијана Кратовалиева 
Обрадовиќ 

1964 Професор по германски јазик VII Наставник по 
германски јазик 

Не 32  

7 Марина Митковска 1971 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 24  

8 Катерина 
Дунимагловска 
Ѓорѓиоска 

1974 Дипломиран педагог VII/2 Одделенски 
наставник 

Не 24 

9 Биљана Тасева 1973 Професор по одделенска 
настава 

VII/2 Одделенски 
наставник 

Не 25 

10 Сузана Николовска 1968 Дипломиран педагог VII Одделенски 
наставник 

Не 24  

11 Соња Боева 1962 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 26  

12 Светлана Јовчевска 1972 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 23  

13 Владимир Таневски 1960 Професор по биологија VII Наставник по 
биологија и 
природни науки 

Не 25  

14 Тања Атанасова 1973 Дипломиран педагог VII Одделенски 
наставник 

Не 23  
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15 Викторија Пауноска 1973 Професор по одделенска 
настава 

VII/2 Одделенски 
наставник 

ДА 26  

16 Жанета Дивјакоска 
Донева 

1976 Професор по музичко 
образование 

VII/2 Наставник по 
музичко 
образование 

Не 19  

17 Валентина Вангеловска 1968 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 20  

18 Јасминка 
Костадиновска 

1975 Професор по англиски јазик VII Наставник по 
англиски јазик 

Не 20  

19 Верица Пандурска 1978 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 16  

20 Сузана Климпер 1979 Професор по одделенска 
настава 

VII/2 Одделенски 
наставник 

Не 20  

21 Анета Костоска 1975 Професор по математика VII Наставник по 
математика 

Не 14  

22 Фимка Сидовска 1975 Дипломиран педагог VII/2 Одделенски 
наставник 

Не 18  

23 Јулијана Николиќ 1961 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 38  

24 Светлана Здравеска 1974 Дипломиран педагог VII Одделенски 
наставник 

Не 16  

25 Виолета Стеваноска 1979 Дипломиран педагог VII Одделенски 
наставник 

Не 15  

26 Маја Ковачева 1976 Професор по одделенска 
настава 
 

VII Одделенски 
наставник 

Не 16  

27 Сања Стојанова 1983 Професор по одделенска 
настава 

VII/2 Одделенски 
наставник 

Не 12  

28 Даниела Маневска 1971 Професор по физичко и 
здравствено образование 

VII Наставник по 
физичко и 
здравствено 
образование 

Не 17  

29 Соња Данева 1979 Професор по математика и 
физика 

VII Наставник по 
математика 

Не 14  

30 Александра Пешевска 
Митановска 

1975 Професор по математика и 
физика 

VII Наставник по 
математика 

Не 17  

31 Анета Пауноска 1975 Професор по географија VII Наставник по 
географија 

Не 13  
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32 Марија Новеска 1973 Професор по  историја VII Професор по 
историја 

Не 17 

33 Менка Стојановска 1966 Професор по македонски јазик VII Наставник по 
македонски јазик 

Не 24  

34 Елида Мелова 1985 Професор по англиски јазик VII Наставник по 
англиски јазик 

Не 12  

35 Даниела Гаштаровска 1968 Професор по филозофија VII Наставник по етика Не 12  

36 Бранко Митиќ 1978 Професор по физичко и 
здравствено образование 

VII Наставник по 
физичко и 
здравствено 
образование 

Не 15  

37 Марина Спасовска 1973 Професор по одделенска 
настава 

VII/2 Одделенски 
наставник 

Не 30  

38 Ирина Ашиковска 
Здравевска 
 

1984 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 9  

39 Добрила Јовановска 
Ѓоргон 

1981 Професор по математика и 
физика 

VII/2 Наставник по 
математика и 
физика 

Не 19  

40 Емилија Пап 1967 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 25  

41 Евдокија Георгиев 1973 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 25  

42 Љубица Јовановска 1982 Професор по англиски јазик VII Наставник по 
англиски јазик 

Не 13  

43 Снежана Конеска 1961 Историчар и археолог VII Наставник по 
класилна култура 
на европски 
цивилизации 

Не 12  

44 Љупка Лесовска 1984 Професор по хемија VII Наставник по 
хемија 

Не 9  

45 Сања Станисавовска 1983 Професор по биологија VII Наставник по 
биологија и 
природни науки 

Не 9  

46 Маја Младеновска 1983 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 12  

47 Силвана Тошевска  1973 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 7  
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48 Катерина Митковска 1973 Теолог VII Професор етика во 
религии 

Не 11  

49 Катерина Тасевска 
 

1983 
 

Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 
 

11 

50 Марија Јанакиевска 1993 Дипломиран педагог VII  Одделенски 
наставник 

Не 4  

51 Бојан Петковски 1988 Економист VII Наставник по 
иновации 

Не 5  

52 Марија Ивановска 1979 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 22  

53 Бошко Дамјаноски 1977 Професор по математика VII Наставник по 
математика 

Не 16  

54 Снежана Војнески 1979 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 19  

55 Дејан Дамјановски 1982 Професор по информатика VII Наставник по 
информатика 

Не 8  

56 Бранкица Јованова 1967 Професор по англиски јазик VII Наставник по 
англиски јазик 

Не 26  

57 Јасна Ристиќ 1977 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 16  

58 Славица Богдановиќ  1991  Професор по англиски јазик  VII  Наставник по 

англиски јазик  

Не  3 

59 Емилија Цветановска 1985 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 12  

60 Светлана Николоска 1971 Дипломиран педагог VII Одделенски 
наставник 

Не 26  

61 Елизабета Славковска 1970 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 30  

62 Јулијана Вељовска 1978 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 3  

63 Андријана Ѓорѓиевска 1987 Професор по  историја VII Професор по 
историја 

Не 7  

64 Росица Стојановска 1960 Професор по француски јазик VII Наставник по 
француски јазик 

Не 36  

65 Александра Баевска 1979  Професор по физичко и 

здравствено образование  

VII  Наставник по 

физичко и 

здравствено 

образование  

Не  17 
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66 Тина Ѓорѓиевска 1980 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 5  

67 Ирена Ангеловска 
Панова  

1981 Професор по одделенска 
настава 

VII Одделенски 
наставник 

Не 7  

68 Невенка Стоева 1964 Професор по географија VII/2 Наставник по 
географија 

Не 26  

69 Јулијана Димовска 1980 Професор по македонски јазик VII Наставник по 
македонски јазик 

Не 9  

70 Владимир Петков 1973  Професор по физичко и 

здравствено образование  

VII  Наставник по 

физичко и 

здравствено 

образование  

Не  

 

19 

71 Елена Мицева 1992  Дипломиран педагог  VII  Одделенски 

наставник  

Не  6  

72 Јасмина Стефанова  1984  Професор по одделенска  

настава 

VII  Одделенски  

наставник  

 

Не  

 

3  

73 Ивана Јовевска 

Величковска - замена 

на директор 

1988 Дипломиран педагог  VII  Одделенски  

наставник  

 

Не  

 

7 

74 Филип Ристески 1995 Професор по англиски јазик  VII  Наставник по 

англиски јазик  

Не  2 

75 Жозефина Томашевска 1989 Професор по германски јазик  VII  Наставник по 

германски јазик  

Не  2 

76 Елена Чорлевска 1983 Професор по одделенска  

настава 

VII  Одделенски  

наставник  

Не  

 

12 

77  Снежана Мирчевска  1979  Дипломиран педагог  VII  Педагог  Не  13  

78  Тара Кораќ  1995  Дипломиран психолог  VII  Психолог  Не  1  

79  Ивана Стојанчова 

Цветановска 

1989  Дипломиран дефектолог  VII  Специјален 

едукатор и 

рехабилитатор  

Не  8  

80 Мирјана Накова  1978  Професор по македонски јазик  VII  Библиотекар  Не  15  
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3.2. Податоци за раководните лица 
Ред. 
број 

Име и презиме Година  
на раѓање 

Звање Степен 
 на образо-
вание 

Работно место Ментор/ 
советник 

Години на 
стаж 

1 Марјана Панчевска 1966 Одд. нас. VII директор Не 31 

 

      

 3.3. Податоци за воспитувачите 

(Се наведуваат основните податоци за вработени лица, воспитувачи  кои не се вработиле согласно одредбите од 

Законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта). 
Ред. 
број 

Име и презиме Година  
на раѓање 

Звање Степен 
 на образо-
вание 

Работно место Ментор/ 
советник 

Години на 
стаж 

        

        

        

 

 

3.4. Податоци за вработените административни службеници 
Ред. 
број 

Име и презиме Година  
на раѓање 

Звање Степен 
 на образо-
вание 

Работно место Години на 
стаж 

1 Виолета Стојковиќ 1960 правник VI секретар 36 

2.     сметководител  
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3.5.  Податоци за вработени 
Ред. 
број 

Име и презиме Година  
на раѓање 

Звање Степен 
на образо -
вание 

Работно место Години на 
стаж 

1 Драгица Мицевска 1960  II хигиеничар 34 

2 Славица Димеска 1962  II хигиеничар 36  

3 Божа Дојчиновска 1966  II хигиеничар 35  

4 Анета Кузмановска 1978  II хигиеничар 12  

5 Миле Парлапанов 1964  III хигиеничар 29  

6 Сузана Петреска 1967  IV хигиеничар 18  

7 Елена Илиевска 1968  VII хигиеничар 8 

8 Љупка Ѓозева 1977  IV хигиеничар 17 

9  Мирјана Трајковска 1966  IV хигиеничар 15  

10 Габриела Лазарова 1974  IV хигиеничар 13  

11 Јордан Талевски 
 

1976  IV хаусмајстор 10 

12 Злате Коцевски 1963 Економски 
техничар 

IV домакин 34  

       

3.6. Податоци за ангажираните образовни медијатори 

       Во нашето училиште нема ангажираните образовни медијатори кои се ангажираат за учениците Роми. 
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3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар 

Кадар вкупно Етничка и полова структура на вработените 

Македонци Албанци Турци Срби Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 94 9 79 / / / / / / / / 1 5 

Број на наставен 
кадар 

76 6 65 / / / / / / / / 1 4 

Број на 
воспитувачи 

/   / / / / / / / / / / 

Број на стручни 
соработници 

4 / 4 / / / / / / / / / / 

Административни 
работници 

1 / 1 / / / / / / / / / / 

Помошно-технички 
кадар 

12 3 8 / / / / / / / / / 1 

Директор 
 

1 / 1 / / / / / / / / / / 

Помошник 
директор 

/ / / / / / / / / / / / / 

Образовни 
медијатори 
(доколку се 
ангажирани во  
училиштето) 

/ / / / / / / / / / / / / 

 

3.8. Вкупни податоци за степенот на образование на вработените 

Образование Број на вработени 

Последипломски студии-втор циклус 12 

Високо образование 70 

Виша стручна спрема 1 

Средно образование 7 

Основно образование 4 
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3.9. Вкупни податоци за старосната структура на вработените 

Години Број на вработени 

20-30 5 

31-40 19 

41-50 41 

51-60 24 

61 - пензија 5 
 

3.10. Податоци за учениците во основното училиште 

Одд. Број на 
пара-
лелки 

Број 
 на  

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Срби Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

I 6 170 82 83 / / / 1 2 / / / / 2 

II 6 162 90 72 / / / / / / / / / / 

III 5 130 64 65 / / / / / / / 1 / / 

I-III  462 236 220 / / / 1 2 / / 1 / 2 

IV 5 156 80 75 / / / / / / / 1 / / 

V 4 112 67 44 / / / / / / / 1 / / 

IV-V  268 147 119 / / / / / / / 2 / / 

VI 5 150 63 87 / / / / / / / / / / 

VII 4 113 63 49 / / / / / / 1 / / / 

VI-VII  263 126 136 / / / / / / 1 / / / 

VIII 5 135 69 66 / / / / / / / / / / 

VII-VIII  248 132 115 / / / / / / 1 / / / 

IX 4 121 64 57 / / / / / / / / / / 

VIII- IX  256 133 123 / / / / / / / / / / 

VI-IX  519 259 259 / / / / / / 1 / / / 

Вкупно 44 1249 642 598 / / / 1 2 / 1 3 / 2 
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4. Материјално-финансиско работење на основното училиште  

 

Училиштето согласно законските прописи изработува финансиски план за секоја година кој ги опфаќа средствата 
од трите извори на финансирање. Предлог буџетот ќе се презентира и усвојува од страна на Училишниот одбор за 
потоа да биде доставен до Општината. Јавните набавки ќе се спроведуваат согласно Законот за јавни набавки. Во 
последната година направени се јавни набавки преку системот на ЕСЈН за средства за хигиена, канцелариски 
материјали, санитарни прегледи, топол оброк за учениците од продолжен престој, набавка на електрична енергија, 
набавка на компјутери, смарт табли и проектори. Трошоците во финансискиот план се предвидуваат и согласно 
потребите на наставата (наставниот кадар доставува до директорот листи за потребните материјали и средства 
неопходни за изведување на наставата).  

Во основното училиште се планира да се организираат обуки и семинари според потребите на наставниците, да 
се набават современи технички и нагледни средства, мебел, да се заменат дотрајани врати на неколку училници и 
кабинети, да се направи метална влезна порта во училишниот двор, да се молерисаат канцеларии, да се поправат-
обноват скалите и платформата за влез во училишниот објект и други активности дадени во подрачјето на промени, 
приоритети и цели.  
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5. Мисија и визија 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЗИЈА 

 Современо училиште поттикнато од 21 век - стручен и квалитетен кадар, мотивирани 
ученици и работна средина со грижа и поддршка за секого, каде секој може да ја 
развие и зајакне својата индивидуалност, креативност, одговорност и задоволство од 
работата 

 

 

 

 

 

 

 

МИСИЈА 

 Да обезбедиме среќна, здрава, домашна, сигурна, но сепак предизвикувачка 
средина за учење 

 Да го развиваме вкупниот потенцијал на ученикот – образовен, културен, 
социјален  и физички 

 Да градиме жив, рефлексивен и посветен колектив 
 Да охрабруваме посветена семејна поддршка и вклученост 
 Постојано да го подобруваме обемот и квалитетот на наставните и воннаставните 

активности 
 Да развиваме соработка и одговорност меѓу сите заинтересирани страни, 

вклучувајќи ја пошироката заедница 
 Да ја подигнеме свеста на наставниците, техничкиот персонал, родителите и сите 

други кои што се вклучени во училишната заедница, за важноста на секој 
поединец во менување на односот кон животната средина. 
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6. „LESSONS LEARNED“- Веќе научено/стекнати искуства 

  
Во текот на секоја измината учебна година во ООУ„Љубен Лапе“ се спроведуваат редовни анализи после секое 

тромесечие, како и после секоја изведена активност или училишен настан. Една од целите на овие анализи е 
детектирање на јаките и слабите страни и следователно, извлекување на одредени поуки кои би биле корисни и би 
воделе кон поуспешни реализации во иднина.  

Особено позитивно стекнато искуство од претходната учебна година е доброто и успешно организирање на 
активности во време на вонредна состојба, кога наставата се одвиваше со физичко присуство за учениците од прво до 
трето одделение и за другите  ученици до деветто одделение по електронски пат со користење на платформата 
Mikrosoft Teams  како едукативна алатка за двонасочна комуникација за Online  учење. Наставниците и учениците 
покрај платформата Mikrosoft Teams  користеа и Viber, Quizizz, Eлектронска пошта, видео лекции од Eдуино, Zoom - 
видео комуникација, web страни за истражување и други алатки за успешно одвивање на воспитно-образовниот 
процес. Наставниците во секојдневната работа соработуваа меѓусебно , ги мотивираа и поддржуваа учениците во 
успешно реализирање на нивните активности. 

Online беа организирани и реализирани повеќе училишни ликовни и литературни конкурси, манифестации и 
настани каде што учениците и нивните наставници беа јавно пофалувани и истите добиваа пофалници, награди и 
книги, а како поттик и мотив за идно ангажирање на истите, но и за останатите ученици и наставници во ООУ „Љубен 
Лапе“. 

Независно од тоа дали наставата ќе се одвива со физичко присуство или Оnline настава, учење од дома, учење 
од далечина , ова искуство ќе допринесе за поуспешно реализирање на активностите следната учебна 2021/2022 
година.  
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  7. Подрачја на промени, приоритети и цели  

Според Развојната програма за работа на училиштето и констатираната состојба во Годишниот извештај за 

работата на училиштето, произлегуваат следниве приоритетни подрачја на промени  за новата учебна 2021/2022 

година, коишто се во тесна врска со потребите и интересите на вработените, особено со потребите на учениците и во 

склад со можностите на училиштето: 

 

Приоритетно       
подрачје на 

промени 

 
Подобрување на квалитетот на наставата и воспитно образовниот процес  

Цели    
- Едукативна поддршка на наставниците за професионален развој  
- Осовременување и модернизирање на наставата 
- Правилно користење на слободното време и воннаставните активности 
- Мотивирање  и потикнување на учениците 
Очекувани исходи  
- Примена на новините во наставата и воспитно образовниот процес 
- Повратни информации од наставници и ученици;  
- Квалитетен избор на наставни содржини 
- Подобар успех, Задоволни ученици;  
 

Активности 
 

Индикатори за 
успех 
 

Носители на 
активностите 

Временска 
рамка за 
имплементација 
 

Ресурси 
 

Тим за следење 
на 
реализацијата 
на активностите  

- Обуки и 
семинари според 
потребите на 
наставниците 
- Интерна 
дисеминација 
 

- Подобрување 
на квалитетот 
на наставата 
 
  

Директор 
Тим за професи. 
развој на 
Наствници,  
Стручни 
соработници, 
Директор 

Во текот на 
учебната година 

- Сопствени 
средства, 
донации, проекти, 
потрошен 
материјал, стручна 
литература, 
интернет 

Тим за 
професионален 
развој , 
Стручни 
соработници   
Директор   
 

Користење на 
современи форми  
и методи  
 

Записник од 
увид на час 
 
 

Наставници  
Стручни 
соработници 
Директор 

Во текот на 
учебната година 

Микробит како 
алатка за почетно 
програмирање 
 

Наставници, 
Стручни 
соработници  и 
Директор  
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Вклучување во 
проекти – 
Еразмус+ 
програмата, 
користење на 
платформата 
еТвининг и други 
Примена на ИКТ 

 
Мобилност на 
наставници 
 
Примена на 
добри практики 

Организирани 
работилници за 
размена на добри 
практики меѓу 
наставниците и 
учениците,  
интернет 

 

 
Тим Еразмус 

Изработка на 

применливи 

програми за 

воннаставни 

активности 

Активно 
учество на 
учениците во 
воннаставни 
активности 

Наставници,  
Ученички 
парламент 

Во текот на 
учебната година 

Наставни 
содржини 
пропратени со 
интегрирани теми 
актуелни за 
локалната 
заедница 

Одговорни 
наставници, 
Стручни 
соработници   
Директор  

Разговор, 
поттикнување на 
одговорност и 
праведност, 
Креативна настава 

Записници од 
изведените 
анкети кај 
учениците и 
родителите 

Наставници 
Стручни 
соработници, 
Родители 
Директор 
 

Во текот на 
учебната година 

Работилници, 
дополнителна 
настава, 
проекти 

Наставници, 
Стручни 
соработници   
Директор  
 

 

Приоритетно       
подрачје на 

промени 

 
Подобрување на условите за работа   

Цели    
- Санација на училници и простории во училиштето  
- Обнова на нагледни средства и помагала 
- Обезбедување на подобри услови за практикување на инклузивноста  
- Хортикултурно уредување и одржување на училиштето 
Очекувани исходи  
- Подобрени услови за работа,  
- Подобри услови за работа 
- Подобри услови за работа на учениците со инклузија 
- Подобрен естетскиот изглед  на училишниот двор и холот на училиштето 
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Активности 
 

Индикатори за 
успех 
 

Носители на 
активностите 

Временска 
рамка за 
имплементација 
 

Ресурси Тим за следење 
на 
реализацијата 
на активностите  

- Замена на 
вратите на 
училниците 
- Замена на 
прозорите во 
холот и ходниците 
во училиштето за 
поголема термо 
ефикасност 

Заштеда на 
топлинска 
енергија 
 
Поголема 
хигиена 
 

Директор 
Локална 
самоуправа 
Донатори 

Во текот на 
учебната година 

Грантови, донации, 
самофинансирање
, 
Локална 
самоуправа 
Проекти 

Тим/комисија  за 
јавни набавки, 
Директор  

- замена на 
таблите во 
училниците и 
набавка на смарт 
табли, проектори, 
печатари 
- обнова на 
нагледни средства 
и помагала 
- збогатување на 
библиотеката со 
лектирни изданија, 
лексикони, 
енциклопедии и 
стручна 
литература за 
наставници. 
 

- успешно 
совладување 
на наставните 
содржини 
 
- поголема 
нагледност при 
реализација на 
наставата 
 
- достапност на 
литературата 
за учениците и 
наставниците 

Донатори 
Локална 
самоуправа 
Директор 
 

Во текот на 
учебната година 

Самофинансирање
, Спонзори, 
Донации, Проекти, 

Одговорни 
наставници, 
Стручни 
соработници , 
Директор  

- Обезбедување 
на нагледни 
средства за  
учениците со 
инклузија 

Полесно 
совладување 
на наставните 
содржини 

Донатори 
Стручни 
соработници, 
Директор 
 

Во текот на 
учебната година 

Донации, 
Самофинансирање
, Проекти 

Одговорни 
наставници, 
Стручни 
соработници  и 
Директор 
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Еко активности 
оплеменување на 
холот, ходниците, 
атриумот и дворот 
на училиштето со 
растителен свет 

развивање на 
одговорност и  
еко свест кај 
учениците 

Ученички 
парламент 
Наставници 
Родители 
Директор 
 

Во текот на 
учебната година 

Донации, 
Самофинансирање
, Локална 
самоуправа 
 

Еко тим, 
Тим за естетско 
уредување на 
училиштето,  
Стручни 
соработници 

 
Приоритетно       
подрачје на 

промени 

 
Зголемена комуникација и соработка  

Цели    
- Медиумска покриеност на училиштето 
- Проширување на соработка со родители 
- Соработка со други училишта и локалната заедница 
Очекувани исходи  
- Зголемена информираност, Поголема афирмација 
- Поголема соработка , информираност 
- Поголема афирмација; 

Активности 
 
 

Индикатори за 
успех 
 

Носители на 
активностите 

Временска 
рамка за 
имплементација 

Ресурси Тим за следење 
на реализцијата 
на активностите  

- Изготвување на 
текстови за 
активности и 
постигнувања во 
училиштето за 
објавување на 
интернет страната  
и фан страната на 
училиштето 
- Изработка на 
информационен 
лист на ниво на 
училиште 
(училишен 
информатор) 

Учениците, 
родителите, 
локална и 
деловната 
заедница 
редовно се 
информираат за 
сите активности 
и постигнувања 
во училиштето  
 
Поголема 
афирмација на 
училиштето 

Наставници, 
Ученички 
парламент, 
Стручни 
соработници, 
Директор 

Во текот на 
учебната година 

Пишан материјал,  
Хартија,  
компјутер, 
интернет 

Одговорни 
наставници,  
Директор  
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- Наменски 
организирани 
работилници со 
родителите 
- Активности со 
Совет на родители 

Поголема 
соработка со 
родителите 

Родители 
Наставници 
Стручни 
соработници 

Во текот на 
учебната година 

Човечки ресурси 
Материјални 
Интернет 
 

Одговорни 
наставници,  
Стручни 
соработници, 
Директор  

- Проекти,  посети 
на училишта, 
размени, 
хуманитарни 
акции, учество на 
настани, 
манифестации,... 
- Навремено 
информирање на 
секторот за 
образование  во 
Општина 
Аеродром за сите 
активности во 
училиштето,  
- Вклучување на 
локалната 
заедница во 
создавање на 
подобри услови за 
работа во 
училиштето,  
-Давање стручна 
помош од страна 
на одговорни лица 
од локалната 
заедница  и БРО 
 

Почитување на 
различните 
култури на 
живеење. 
Надминување 
на основни 
бариери – 
комуникација, 
насилство, 
дискриминација 
и сл. за 
промовирање на 
мултикултурали
змот во 
општеството. 
 
  

Стручни 
соработници, 
Наставници, 
Ученички 
парламент, 
Локална 
самоуправа, 
БРО, 
Директор 
 
 

Во текот на 
учебната година 

Материјали 
Работни задачи 

Одговорни 
наставници,  
Стручни 
соработници, 
Директор   
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 7.1. План за евалуација на акциските планови 

 

Одговорен за следење:  

1. Директор, стручни соработници, наставници, ученици 

2. Директор, Совет на родители, Училишен одбор 

3. Одговорен наставник , училишни тимови 

 

Критериум за успех:  

1. Реализирани работилници, обуки, семинари за професионален развој на наставниците  

2. Заштеда на топлинска енергија  

    Зголемен фонд на нагледни средства и помагала   

3. Информирање на јавноста за работата на училиштето 

  

Инструменти:  

1. Фактури, записници , тестови на знаења , протоколи за набљудувања и опсервации 

2. Фактури, каталози, скали на проценка, прашалници, записници, 

3. Електронска комуникација , потсетник за водење на интервју, 

 

Индикатори за успешност:  

1. Подобрени планирања на наставниците,  зголемен е бројот на различни видови стратегии за оценување,  се 

намалува бројот на слаби оценки,  просекот на оценките е покачен,   

2. Квалитетна настава 

3. Редовно информирање на јавноста за работата на училиштето , Зголемена сооработка со родителите, 

 

Повратна информација:  

1. Извештај од Тим за професионален развој на наствници , Информација за постигнувањата и препораки за  

подобрување на успехот , мотивацијата, самостојноста во учењето, вреднување на напредокот на учениците 

2. Полугодишен и годишен извештај ,  

3. Извештај од одговорен наставник, Извештај од Совет на родители, Извештај од Училишен одбор 
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8.  Програми и организација на работата во основното училиште 
      
8.1. Календар за организацијата и  работата во основното училиште 

                  СЕПТЕМВРИ 

 

 П В С Ч П 

1с   1 2  

2с 6 7 8 9 10 

3с 13 14 15 16 17 

4с 20 21 22 23 24 

5с 27 28 29 30  

 
8 Септември - Ден на 
независноста на РМ 
 
 

                  ОКТОМВРИ 

 

 П В С Ч П 

5с     1 

6с 4 5 6 7 8 

7с 11 12 13 14 15 

8с 18 9 2 21 2 

9с 25 26 27 28 29 

11 Октомври  - Ден на 
народното востание  
 
23 Октомври  - Ден на 
Македонската Револуционерна 
Борба 

                  НОЕМВРИ 

 

 П В С Ч П 

10с 1 2 3 4 5 

11с 8 9 10 11 12 

12с 15 15 17 18 19 

13с 22 23 24 25 26 

14с 29 30    

 

                  ДЕКЕМВРИ 

 

 П В С Ч П 

14с    2 3 

15с 6 7 8 9 10 

16с 13 14 15 16 17 

17с 20 21 22 23 24 

18с 27 28 29 30 31 

 
8 Декември - „ Св. Климент 
Охридски“ 
 
 

                  ЈАНУАРИ 

 

 П В С Ч П 

      

      

19с   19 20 21 

20с 24 25 26 27 28 

21с 31     

1 Јануари , Нова Година – 
распуст 
6 Јануари , Бадник – распуст 
7 Јануари , Божиќ – распуст 
19 Јануари ,  Богојавление  
(Водици) – распуст 

                  ФЕВРУАРИ 

 

 П В С Ч П 

21с  1 2 3 4 

22с 7 8 9 10 11 

23с 14 16 15 17 18 

24с 21 22 3 24 2 

25с 28     
 
 

 

                  МАРТ 

 

 П В С Ч П 

25с  1 2 3 4 

26с 7 8 9 10 11 

27с 14 15 16 17 18 

28с 21 22 23 24 25 

29с 28 29 30 31  
 

                  АПРИЛ 

 

 П В С Ч П 

29с     1 

30с 4 5 6 7 8 

31с 11 12 13 14 15 

32с 18 19 20 21 22 

33с 25 2 27 28 29 

 
22 Април - Велики Петок, петок 
пред Велигден 
25 Април - Втор ден Велигден  
 

                  МАЈ 

 

 П В С Ч П 

      

34с 2 3 4 5 6 

35с 9 10 11 12 13 

36с 16 17 18 19 20 

37с 23 24 25 26 2 

38с 30 31 
 

 
 
 
1 Мај - Ден на трудот 
 
2 Мај - Рамазан Бајрам 
 
24 Мај - Ден на сесловенските 
просветители „Св. Кирил и 
Методиј“ 
 

                  ЈУНИ 

 

 П В С Ч П 

38с   1 2  

39с 6 7 8 9 10 

 
10 Јуни - Петок пред Духовден 
 

 
Легенда: 

 

Број на работна седмица 

Празник-неаботен ден 

Денови 

Зимки распст 
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Забелешка: Денот на училиштето, Денот на екологијата , Деновите за изведување на екскурзија се работни денови 
кога се изведува настава со посебен вид програма. 
 
 
 

               Број на работни денови по полугодие 

 П В С Ч П ВКУПНО 

Прво 
полугодие 

16 17 16 18 18 85 

Второ 
полугодие 

17 19 20 21 19 96 
 

Вкупно 33 36 36 39 37 181 

 
 Работни денови  181  (со 20 јануари)   180 (Ако 20 јануари е неработен) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значајни настани, Активности Носители на активности Време на 

Број на работни денови по месеци 

 П В С Ч П ВКУПНО  П В С Ч П ВКУПНО 

СЕПТЕМВРИ 4 4 4 5 4 21 ФЕВРУАРИ 4 4 4 4 4 20 

ОКТОМВРИ 3 4 4 4 5 20 МАРТ 4 5 5 5 4 23 

НОЕМВРИ 5 5 4 4 4 22 АПРИЛ 3 4 4 4 4 19 

ДЕКЕМВРИ 4 4 4 5 5 22 МАЈ 4 4 4 4 3 19 

ЈАНУАРИ 1 1 1 2 2 7 ЈУНИ 1 1 2 2 1 7 
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манифестации, 
јубилеи 

реализација 

8 Септември - Ден на 
независност на РМ 

Читање реферат Историска секција, директорот IX 

26 септември Ден на европските јазици Наставници, ученици IX 

Детска недела 

Пригодна програма за прием 
на првачињата во Детската 
организација, ликовна 
изложба, литературни 
творби. 

Директорот, стручните 
соработници, наставници 

X 

5 Октомври - Ден на учителот 
 
 

Читање реферат 
Учество во манифестациите 
на литературна секција 

Директорот,наставници по 
македонски јазик 

X 

11 Октомври - Ден на народното 
востание 

Читање реферат Историска, литературна секција X 

11-ти oктомври, Патронен 
празник 

Програма за одбележување 
на патрониот празник 

Директорот, стручните 
соработници, наставници, 
ученици, родители 

X 

13 Ноември – Ден на 
ослободување на градот Скопје 

Творење, презентација 
Ученици, наставници, 
библиотекар 

XI 

1-ви декември, Одбележување на 
денот на борба против сидата 

Предавање, презентација, 
анкета 

Стручна служба, наставници, 
ученици 

XII 

3-ти декември, Одбележување на 
денот на лица со ПОП 

Предавање, презентација, 
Стручна служба, наставници, 
ученици 

XII 

8 Декември – ,,Св. Климент 
Охридски” 

презентација Ученици, наставници XII 

20-ти декември, одбележување 
на денот на солидарноста 
 

Хуманитарна акција  
Директорот, стручните 
соработници, наставници, 
ученици, родители 

XII 

Нова година  Новогодишен хепенинг Ученици, наставници, родители XII 

21 Февруар Ден на мајчиниот јазик Ученици, наставници II 

8 Март  Меѓународен ден на жената Ученици, наставници III 

21 март – Ден на пролетта,  
                 Ден на Екологијата  

Работни акции во 
училиштето и локалната 
средина 

Учениците, одд.раководител, 
директорот, едо одбор 

III 



Годишна програма за работа на ООУ ,,Љубен Лапе” за учебната 2021/2022 година 

 

43 
 

2 Април -Светскиот ден на 
литературата за деца 

Разгледување на детска 
литература 

Одд. Наставници, ученици, 
библиотекар 

IV 

2 Април -Светски ден за 
подигнување на свесноста за 
аутизам 

Изработка на знакот на 
бесконечноста, ... 

Ученици, наставници IV 

22 Април - Ден на планетата 
Земја 

Творење, еко кампања 
Одд. Наставници, ликовна 
секција, еко одбор 

IV 

Велигденски празници  
Фарбање на велигденски 
јајца и велигденски базар 

Одд. Наставници, ликовна 
секција 

IV 

1 Mај - Ден на трудот  Читање на реферат 
Одд. наставници, наставникот 
по историја 

V 

5 мај - Ден на македонски јазик 
 

Истражувачи активности  
Одд. наставници, наставникот 
по македонски јазик, 
библиотекар  

V 

9 Мај - Ден на Европа 
 

Творење  Ученици, наставници V 

24 Мај – Ден на сесловенските 
просветители „Св. Кирил и 
Методиј“ 

Предавање, Читање на 
реферат 

Одд. наставници, наставникот 
по историја, македонски јазик 

V 

Јуни 
Завршна приредба за 
истакнување на постигнатите 
успеси научениците 

Ученици, наставници, VI 
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8.1.1. Еколошки календар  
 
 

Во реализацијата на планираните активности на еколошката програма, училиштето се раководи и според 

светскиот еколошки календар. 

5 Март Светски ден за заштеда на енергија 

22 Март Светски ден за заштеда на водите 

7 Април Светски ден на здравјето 

22 Април Светски ден на планетата 

15 Мај Светски ден за заштита на климата 

31 Мај Светски ден против пушењето 

5 Јуни Светски ден за заштита на животната средина 

16 Септември Светски ден за заштита на озонската обвивка 

22 Септември Меѓународен ден без автомобили 

08 Октомври Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата 

15 Октомври Меѓународен ден на пешаците 

16 Октомври Меѓународен ден на храната 

Ден на акција на еко-училиштата – се реализира двапати во текот на една учебна година 

Ајде Македонија – ден на еколошка акција на младите и граѓаните на Република Северна Македонија 

 

 

 

 

8.2. Поделба на класно раководство, поделба на часовите на наставниот кадар, распоред на часовите  
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Поделба на одделенско раководство во одделенска настава 

Актив прво одделение 

1- 1 Продолжен престој 
Катерина Дунимаглоска -  Ѓорѓиовска 
 

1- 2 Продолжен престој 
Верица Пандурска 
Марија Јанакиевска 

1- 3 Продолжен престој 
Викторија Пауноска 
Ирина Ашиковска Здравевска 

1-4 Продолжен престој 
Соња Боева 
Ивана Јовевска – замена за директор 

1- 5 Класична паралелка Виолета Стеваноска 

1- 6 Класична паралелка Тања Атанасова 

Актив второ одделение 

2- 1 
Продолжен престој 

Јасна Ристиќ 
Елена Чорлевска 

2- 2 
Продолжен престој 

Валентина Вангеловска 
Катерина Тасевска  

2- 3 
Продолжен престој 

Сања Стојанова 
Елена Мицева 

2- 4 
Продолжен престој 

Марина Митковска 
Ирена Ангелковска Панова                                 

2- 5 
Продолжен престој 

Светлана Здравевска 
Марија Ивановска 

2- 6  Класична паралелка Елизабета Славковска 

Актив трето одделение 

3- 1 
Продолжен престој 

Фимка Сидовска 
Јасмина Стефанова         

3- 2 
Продолжен престој 

Биљана Тасева 
Тина Ѓоргиевска 

3- 3 
Продолжен престој 

Светлана Јовчевска 
Јулијана Вељовска 

3- 4 
Продолжен престој 

Јулијана Николиќ 
Емилија Цветановска 

3- 5 Класична паралелка Славица Стојчевска 

Актив четврто одделение 

4- 1 Класична паралелка Маја Ковачева 
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4- 2 Класична паралелка Силвана Тошевска 

4- 3 Класична паралелка Снежана Војнески 

4- 4 Класична паралелка Сузана Климпер 

4- 5 Класична паралелка Евдокија Георгиев 

Актив петто одделение 

5- 1 Класична паралелка Емилија Пап 

5- 2 Класична паралелка Светлана Николовска 

5- 3 Класична паралелка Маја Младеновска 

5- 4 Класична паралелка  Марина Спасовска 

 
 
Поделба на класно раководство во предметна настава 

Шесто одделение 

 Наставник Предмет кој го предава                       32 фј 

VI-1 Соња Данева Математика                     15 гј /12 фј 

VI-2 Јасминка Костадиновска Англиски јазик                  20   / 11  

VI-3 Добрила Ѓоргон Физика                              28   / 1 

VI-4 Жанета Дивјакоска Донева Музичко образование     21   / 8 

VI-5 Љубица Јовановска Англиски јазик                  гј     

Седмо одделение                                                       

VII-1 Владимир Таневски Биологија  

VII-2 
Александра Пешевска 
Митановска 

Математика  

VII-3 Менка Стојановска Македонски јазик  

VII-4 Невенка Стоева Географија 

Осмо одделение 

VIII-1 Бранко Митиќ Физичко и здравствено образование 

VIII-2 Бранкица Јованова Англиски јазик 

VIII-3 Сања Станисавовска Биологија/ Природни науки 

VIII-4 Марија Новеска Историја 

VIII-5 Анета Пауноска Географија 

Деветто одделение 

IX-1 Даниела Гаштаровска Етика/ Граѓанско образование 

IX-2 Светланка Арсеновска Техничко образование 

IX-3 Цветанка Поп Петрова Македонски јазик 
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Поделба на часовите по наставен кадар 
 

Актив – Македонски јазик 

Ред. 
Бр. 

Име и презиме на 
наставник  
 

Клас 
Наставен предмет 

Паралелки  
во кои предава 

Вкупно 
часови 

1.  Елизабета Геровска   Македонски јазик 6-1,6-2,6-3,6-4,6-5 20 

2.  
Цветанка 
ПопПетрова  

9-3  
Македонски јазик 

8-3, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4 20+1 

3.  Менка Стојановска      7-3 Македонски јазик  7-2,7-3,7-4, 8-4, 8-5  20+1 

4.  Јулијана Димовска  Македонски јазик 7-1, 8-1, 8-2 12 

 

Актив – Странски јазици 

Ред. 
Бр. 

Име и презиме на 
наставник 

Клас 
Наставен предмет 

Паралелки  
во кои предава 

Вкупно: 

5.  Бранкица Јованова 
8-2 

Англиски  јазик  
7-3, 7-4, 8-1,8-2,8-3,8-4,8-5 21+1 

6.  
Јасминка 
Костадиновска 

6-2 
Англиски јазик 

6-1,6-2,6-3,9-1,9-2, 9-3, 9-4, 21+1 

7.  Елида Мелова 
 Англиски јазик  

во одделенска 
настава 

2-2, 2-4, 2-5, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 ,                   6+15 

8.  Љубица Јовановска 
6-5 Англиски јазик  

во одделенска и 
предметна настава 

6-4, 6-5 , 7-1, 7-2 (12 часа) ,                              

1-1,1-2,1-3,1-4 (8 часа) 

20+1 

9.  Филип Ристески 
 Англиски јазик  

во одделенска 
настава 

2-1, 2-3, 2-6, 3-1, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 ,  6+15 

IX-4 Љупка Лесовска Хемија 
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10.  Славица Богдановиќ  Англиски јазик  1-5,1-6,3-2, 3-3, 3-4, 3-5  4+12 

11.  
Дијана 
Кратовалиева  

 Германски (втор) 
јазик 

6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5,      7-1, 7-2, 7-4,  
8-2, 8-5,  20 

12.  
Жозефина 
Томашевска 

 
Германски (втор) 
јазик 

7-3, 
8-1, 8-3, 8-4, 
9-2, 9-4  

12 

13.  Росица Стојановска  

 
Француски (втор) 
јазик  

6-1 (нова паралелка) 
7-1,2,3,4    
8-1,2,3,4   
9-1,  9-3    

20 

Вештини на 
живеењето 

7-1,7-2,7-3,7-4 (две групи) 

 

Актив – Математика, физика, информатика, техничко образование 

Ред. 
Бр. 

Име и презиме на 
наставник  

Клас 
Наставен предмет 

Паралелки  
во кои предава 

Вкупно: 

14.  
Анета Костоска  
 

 
Математика  

6-2, 6-3, 6-4, 6-5 20 

15.  
Александра 
Пешевска 
Митановска 

7-2 
Математика 

7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 20+1 

16.  Соња Данева  
6-1 

Математика 
6-1, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4 21+1 

17.  Добрила Ѓоргон 
6-3 Физика  8-1,8-2,8-3,8-4,8-5, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4      

20+1 
Математика  изборен 8-4 проекти од информатика 

18.  Бошко Дамјановски 
 

Математика   8-2, 8-3, 8-4, 8-5 16 

19.  Дејан Дамјановски 
 

Информатика  
6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 (10 часа) 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 
(4 часа) 

14 

20.  
Светлана 
Арсеновска  

9-2 

Техничко 
образование 

6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 (5часа),  

21+1 Техничко 
образование во 
одделенска настава 

5-1, 5-2, 5-3, 5-4 (8часа) изборен техничко  
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Техничко 
образование-изборен 

9-1, 9-2, 9-3, 9-4 (8ч)   

 

Актив – Природно-научна група наставни предмети 

Ред. 
Бр. 

Име и презиме на 
наставник  
 

Клас 
Наставен предмет 

Паралелки  
во кои предава 

Вкупно: 

21.  
Невенка Стоева 
 

7-4 
Географија 

6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7-3, 7-4, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4   20+1 

22.  Анета Пауновска 8-5 
Географија  6-1, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5 (16 часа)   20+1 

Нашата татковина 
изборен нашата татковина 8-5 (две групи4 
часа) 

23.  Владимир Таневски  

7-1 Биологија  6-3, 6-5, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4  (14 часа)  20+1 

Природни науки  во одделенска: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 (8 часа) 

24.  Сања Станисавовска 
8-3 

Биологија 
6-1, 6-4, 8-1,8-2,8-3,8-4,8-5, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4      22+1 

25.  Љупка Лесовска 9-4 
Хемија  8-1,8-2,8-3,8-4,8-5, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4              

20+1 
Вештини на живеење 6-2 природни науки 

 

Актив – Општествена група наставни предмети 

Ред. 
Бр. 

Име и презиме на 
наставник  

Клас 
Наставен предмет 

Паралелки  
во кои предава 

Вкупно: 

26.  
Марија Новеска  
 

8-4 
Историја 

6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 8-2, 8-4, 8-5, 9-1,9-2 20+1 

27.  
Андријана Ѓорѓевска  
 

 
Историја 

7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-3, 9-3, 9-4      8-1, 8-2 

нашата татковина изборен предмет 

16+4 

28.  
Даниела 
Гаштаровска     

9-1 
Етика 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 13+1 

Граѓанско 
образование 

8-1,8-2,8-3,8-4,8-5, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4      

29.  Снежана Конеска  
Класична култура на 
европската 
цивилизација 

6-4, 6-5 4 
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30.  Катарина Митковска  Етика на религиите 6-1, 6-2, 6-3 6 

 

Актив – Музичко, ликовно и физичко образование 

Ред. 
Бр. 

Име и презиме на 
наставник  

Клас 
Наставен предмет 

Паралелки  
во кои предава 

Вкупно: 

31.  Жанета Донева  6-4 
Музичко образование  
со хор и оркестар 

Сите 18 паралелки ( 18 часа) и хор и оркестар 24 

32.  Сузана Михајловска 
 Ликовно образование Сите 18 паралелки ( 18 часа)  

20 Проекти од ликовната 
уметност 

изборен проекти од ликовна уметност 8-3 

33.  
Даниела Маневска  
 

 

Физичко и 
здравствено 
образование 

7-1, 7-2, 7-3, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4      21 

34.  
Бранко Митиќ 
 

8-1 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 8-1, 8-2, 8-4 21+1 

35.  
Нов наставник 
 

 6-5, 7-4, 8-3, 8-5 и во одделенска 12 + 8 

36.  Александра Баевска 
 

Физичко и 
здравствено 
образование  
во одделенска 
настава 

3 одделение + 1 одделение 15+6 

37.  
Владимир Петков 
075 433 633 

 
2 дделенеи 18 

38.  Нов наставник 
 

1 одделение 12 

39.  
Бојан Петковски 
 

 
Иновации 

9-1, 9-2, 9-3, 9-4 4 

 
 
Распоред на часовите  
(во прилози) 
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  8.3.  Работа во смени 

Училиштето работи во две смени во 29 училници  и спортска сала. 
Наставата се остварува преку наставните планови и програми за деветгодишно образование, предложени од БРО и 
донесени од министерот за образование и наука и истите опфаќаат: 

 Задолжителна настава по наставни предмети од I до IX одделение; 

 Изборна настава (учениците и родителите, по спроведена презентација и анкета, се изјаснуваат и  ги избираат 
изборните предмети); 

 Дополнителна настава, која се организира за учениците кои имаат потешкотии во учењето и на кои им е 
потребна помош во текот на наставната година; 

 Додатна настава, која се организира за ученици кои покажуваат значителни резултати по одделни предмети; 

 Воннаставни активности за јакнење на меѓупредметните цели на наставните програми; 

 Работа со талентирани ученици; 

 Слободни ученички активности. 
 

 Наставата во училиштето се изведува во две смени. 
Распоредот на наставното време е даден со следниот преглед: 

 Предметна настава  Одделенска настава  

п
р
в
а

 с
м

е
н
а
 

1.  7:30 – 8:10 
2.  8:15 – 8:55 
3. 9:10 – 9:50 
4. 9:55 – 10:35 
5. 10:40 – 11:20 
6. 11:25 – 12:05 
7. 12:05 – 12:45 

1. 7:30 – 8:10 
2. 8:10 – 8:50 
3. 9: 05 – 9:45 
4. 9:45 – 10:25 
5. 10:30 – 11:10 
6. 11:10 – 11:50 

 Предметна настава  Одделенска настава  

в
то

р
а

 с
м

е
н
а
 

1. 12:00 – 12:40 
2. 12:45 – 13:25 
3. 13:40 – 14:20 
4. 14:25 – 15:05 
5. 15:10 – 15:50 
6. 15:55 – 16:35 
7. 16:35 – 17:15 

1. 13:00 – 13:40 
2. 13:40 – 14:20 
3. 14:35 – 15:15 
4. 15:15 – 15:55 
5. 16:00 – 16:40 
6. 16:40 – 17:20 
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8.4. Јазик /јазици на кој/и се изведува наставата 

 Македонски 
јазик 

Албански 
јазик 

Турски 
јазик 

Српски 
јазик 

Босански 
јазик 

Број на 
паралелки 

44 / / / / 

Број на 
ученици 

1249 / / / / 

Број на 
наставници 

76 / / / / 

 

    8.5. Проширена програма 

Во училиштето се реализира проширена програма (член 33 став 1 од Законот за основно образование на РМ), со 

прифаќање и заштита на учениците еден час пред започнувањето на часовите за редовна настава и еден час по 

завршувањето на наставата. 

Потоа се реализира и продолжен престој за учениците од прво до трето одделение и тоа во вкупно 13 паралелки, а 

името на наставниците кои ги водат овие паралелки се наведени претходно. 

Продолжениот престој им овозможува на учениците редовна настава и подготовка за наредниот час (учење, ги работат 

домашните задачи, работат други училишни обврски и учествуваат во културно-уметнички и други активности, согласно 

со Годишната програма за работа во училиштето и ја изведуваат по два наставника во одделение со наизменично 

седмично менување). 

За учениците од прво до петто одделение од класична настава се организира и дневен престој. Дневниот престој го 

води наставничката Сузана Тодоровска. Тој е организиран за згрижување, анимирање  и едуцирање на учениците пред 

или после наставата во зависност од смената во која одат учениците до 15 часот. 
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Распоред на активности во текот на денот за учениците 
од I - III одделение опфатени со  продолжен престој 

Вид на активности Време на реализација 

Прифаќање на учениците   7:00     до   7:30    часот 

Појадок   7:30     до   9:10    часот  

Настава   7:30    до  11:50   часот 

Ручек и рекреативна пауза  11:50     до  13:10    часот  

Настава  13:10    до   15:00    часот 

Испраќање на учениците  15:00    до   15:30    часот 

 

Ред. 
Бр. 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор  За кого е наменета Очекувани резултати 

1.  

Запишување на ученици 
и формирање на 
паралелки со 
продолжен престој 

Мај, јуни, август 
Стручната 
служба, 
директор 

Ученици, родители, 
наставници, 
Стручната служба и 
директор 

Непречена работа на 
училиштето и реализација 
на наставата 

2.  
Распределба на 
наставници и училници 

Јуни, Јули 
Стручната 
служба, 
директор 

Ученици, родители, 
наставници, 
Стручната служба и 
директор 

Обезбедување на услови 
за успешна реализација на 
воспитно – образовниот 
процес   

3.  

Избор на понудувач за 
изнајмување на 
училишната кујна 
(постапка за тендер) 

Јуни, Август  
Директор, 
Комисија за 
јавни набавки 

Ученици, родители, 
наставници, 
Стручната служба и 
директор  

Обезбедување топол 
оброк за учениците во 
продолжен престој 

4.  

Организација на 
дежурства на 
наставници во 
продолжен престој  

во текот на 
целата 
наставна 
година 

Одговорен на 
Актив 
одделенска 
настава 

Ученици, родители, 
наставници, 
Стручната служба и 
директор 

Згрижување на ученици во 
продолжен престој 

 

   8.6. Комбинирани паралелки 

Во ООУ Љубен Лапе нема комбинирани паралелки. 
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 8.7. Странски јазици што се изучуваат во основното училиште 

Странски јазик 
 

Предметен наставник Одделение Вкупно 
паралелки 

Вкупно ученици 

Англиски јазик Бранкица Јованова 7-3, 7-4,  
8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5 

44 
 
 

1249 

Јасминка Костадиновска 6-1,6-2,6-3, 
9-1,9-2,9-3,9-4, 

Елида Мелова 2-2, 2-4, 2-5, 
4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 

Љубица Јовановска 1-1,1-2,1-3,1-4, 
6-4, 6-5, 7-1, 7-2, 

Филип Ристески 2-1, 2-3, 2-6, 3-1,       
 5-1, 5-2,5-3,5-4 

Славица Богдановиќ 1-5, 1-6, 
3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 

Германски јазик Дијана Кратовалиева 
Обрадовиќ  

6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5,      
7-1, 7-2, 7-4,  
8-2, 8-5,  

10 
 
 
 
6 

 

Жозефина Томашевска 7-3, 
8-1, 8-3, 8-4, 
9-2, 9-4  

Француски јазик Росица Стојановска 
 
 

6-1 (нова паралелка) 
7-1,2,3,4    
8-1,2,3,4   
9-1, 9-3    
вештини: 7-1,7-2,7-3,7-4 

10 
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8.8. Реализација на физичко и здравствено образование со учениците од прво до петто одделение 

Наставен предмет Предметен наставник – одделенски наставник Одделение 

 
Физичко и 
здравствено 
образование 

Катерина Дунимаглоска -  Ѓорѓиовска, нова колешка I-1 
 

Верица Пандурска,  Марија Јанакиевска I-2 
 

Викторија Пауноска, Ирина Ашиковска Здравевска I-3 
 

Соња Боева, Ивана Јовевска I-4 
 

Виолета Стеваноска I-5 
 

Тања Атанасова I-6 
 

Владимир Петков -  Јасна Ристиќ, Елена Чорлевска II-1 
 

Владимир Петков - Валентина Вангеловска, Катерина Тасевска  II-2  
 

Владимир Петков - Сања Стојанова, Елена Мицева II-3 
 

Владимир Петков - Марина Митковска, Ирена Ангелковска Панова                                 II-4 
 

Владимир Петков - Светлана Здравевска, Марија Ивановска II-5 
 

Владимир Петков - Елизабета Славковска 
 

II-6 

Александра Баевска - Фимка Сидовска,  Јасмина Стефанова III-1 

Александра Баевска - Биљана Тасева, Тина Ѓорѓиевска III-2 

Александра Баевска – Јулијана Вељовска, Светлана Јовчевска III-3 

Александра Баевска - Емилија Цветановска, Јулијана Николиќ III-4 

Александра Баевска –  Славица Стојчевска IiI-5 
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8.9. Изборна настава 

Изучувањето на предмет по избор на учениците ќе овозможи надградувања, продлабочување и систематизирање на 

знаењата од одредени подрачја на учениците, кои ќе им помогнат во насочување за одбирање на идна професијa.  

Изборот на предмети кои се дел од изборната настава се спроведува според однапред одредена процедура:  

Ред. 
Бр. 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализација 

 
Реализатор 

 
За кого е 
наменета 

 
Очекувани резултати 

 
 
1. 

 
Потесен избор на 
изборни предмети за 
следната учебна година 

 
прва 
седмица, мај 

 
одделенски 
раководители, 
педагог, 
директор 

ученици, 
родители, 
наставници, 
Стручната 
служба и 
директор 

 
Задоволуање на 
потребите на 
учениците според 
возраста и 
потенцијалот 

 
 
2. 

Презентирање на 
наставните 
програми на изборните 
предмети пред 
учениците и родителите 

втора 
седмица, 
мај 

одделенски 
раководители 
и предметни 
наставници 

ученици и 
родители 

Да се направи правилен 
избор за 
изборните наставни 
предмети преку 
запознавање на 
учениците и родителите 
со целите на програмата 

 
3. 

 
Спроведување анкета 

втора 
седмица, 
мај 

одделенски 
раководители 

 
ученици и 
родители 

Се согледува одлуката на 
учениците и 
родителите 

 
4. 

 
Анализа на податоците 
од спроведената 
анкета 

трета 
седмица, 
мај 

 
педагог, директор 

Наставници, 
Стручната 
служба и 
директор,  

 
Се согледува одлуката 
на мнозинството 
ученици и родители 

 
5. 

Известување за 
применливи 
изборни предмети во 
следната учебна година 

трета 
седмица,  
мај 

 
директор 

наставници, 
Стручната 
служба, 
директор и БРО 

 
Полесно планирање на 
наставниот процес 
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Според спроведените анкети оваа учебна година 2020-2021 ќе се изучуваат следните изборни предмети: 

 Наставен предмет Одделение  Наставник 

1.  Етика на религиите VI-1,2,3, Катарина Митковска 

Класична култура во европската цивилизација VI-4,5, Снежана Конеска 

2.  Природни науки 
Вештини на живеење 

VI-2, 
VII-1,2,3,4 

Љупка Лесовска 
Росица Стојановска 

3.  Нашата татковина VIII-5 
VIII-1, VIII-2 

Анета Пауноска 
Андријана Ѓеоргиевска 

4.  Проекти од ликовна уметност VIII-3,     Сузана Михајловска 

5.  Техничко образование IX-1,2,3,4, Светланка Арсеновска 

6.  Проекти од информатика VIII-4     Добрила Ј. Ѓоргон 

 

8.10. 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, односно старател.  

Ученикот  упатен на дополнителна настава во текот на еден месец посетува дополнителна настава најмногу по 
два наставни предмети со најмногу четири наставни часови по наставен предмет.  

Доколку ученикот не ги посетува часовите по дополнителна настава добива неоправдан изостанок.  
За упатувањето на ученикот на дополнителна настава наставникот задолжително го известува родителот, 

односно старателот. 
Образовните групи за дополнителна настава ќе се оформат во различни периоди во зависност од времето кога 

ќе се појават одредени слабости кај поедини ученици. Оваа настава ќе се организира во текот на целата наставна 
година, паралелно со редовната настава, пред или по редовните часови како и во вид на продолжена настава на крајот 
од учебната година. Планирањата на содржините и активностите за дополнителна настава ќе бидат приложени во 
Годишните глобални планирања на наставниците. 
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Организирањето и реализицијата ќе се одвива според изготвен распоред за секој предмет одделно, на месечно 
ниво и истиот ќе се објавува на огласна табла и на веб страната на училиштето. 
 

8.11. Додатна настава  

Додатната настава ќе се организира за ученици кои покажуваат интерес и поседуваат интелектуални 

способности за стекнување на продлабочени знаења од одделни предмети и подрачја. Систематската работа со тие 

ученици ќе допринесе за нивниот развој. Тие своите знаења и постигнувања ќе ги покажат на училишните, градските и 

републички натпревари. Додатна настава ќе се организира според интересите и афинитетите на учениците од 

одредени области. Предметните наставници изработуваат Годишна програма за реализација на додатната настава за 

тековната учебна година, распоред за реализација на овој вид на настава ќе биде истакнат на огласна табла најдоцна 

до 20.09.2021 година. 

Додатната настава за учениците  наставникот е должен да им ја понуди на учениците, а учениците одлучуваат 
дали ќе ја посетуваат додатната настава.  
 

8.12. Работа со надарени и талентирани ученици 

Секое дете низ наставата има право да напредува толку колку што му овозможуваат неговите потенцијали. 

Потребно е да се развијат различни методи на поучување и учење со цел да се задоволат потребите на децата со 

различни способности. За децата кои се истакнуваат во едно или повеќе подрачја потребно е да се планираат и 

реализираат посебни програми со што ќе им се овозможи да ги развијат своите надпросечни способности. Нашето 

училиште токму тоа и го прави. Наставникот кој ќе идентификува надарен или талентиран ученик ќе изработи посебна 

програма за работа со надарени и талентирани ученици. Програмата ќе се реализира од месец септември до месец мај 

за секој наставен предмет одделно по кој ученикот покажува талент. Одговорни лица за работа со талентирани и 

надарени ученици се одделенските и предметните наставници во соработка со педагошко – психолошката служба. 

Во училиштето има систем за идентификација на учениците чии основи се дадени во табелата: 

Ред. 

Бр. 

Планирана програмска активност Време на реализација Реализатор 

1.  Првична идентификација на надарените 

ученици 

При упис во 

училиштето 

Училишниот педагог и училишниот 

психолог 

2.  Идентификување на надарените Организирани Наставници, стручна служба 
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ученици натпревари, редовна 

настава 

3.  Тестирање на учениците во одделенска 

настава преку тестови за интелегенција 

Второ полугодие Стручната служба 

4.  Спроведување анкетен прашалник во 

осмите одделенија за текот на 

образовниот процес 

Мај Стручната служба 

5.  Разговори со родителите Континуирано Одделенски раководители, стручна 

служба 

6.  Истакнување на воочените надарени 

ученици на Одделенските и 

Наставничките совети 

Континуирано Одделенски раководители, наставници 

7.  Состаноци - истакнување на надарени 

ученици и поуспешен премин од одд. во 

предм. настава 

Континуирано Наставниците кои предавале на ученици 

до петто одд. и наставници кои 

предаваат од шесто одд. 
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8.13. Работа со ученици со посебни образовни потреби 

Подеднакво е важно де се пружат наједноставни услови за образование на секое дете и за дете кое има пречки 

во развојот. Секое дете учи на свој начин и со поинакво темпо од другите деца. За секое дете треба да се овозможи 

индивидуализирано проучување, да се применуваат методи и постапки кои ќе ги задоволат развојните потреби на 

единката, средина во која секое дете само ќе доаѓа до нови сознанија, а наставникот да го следи, планира и организира 

неговото поучување и учење. 

Планирани активности: 

 Идентификација на деца со посебни потреби 

 Состаноци 

 Соработка 

 Едукација 
 
 
Идентификација на деца со посебни потреби 

Време Реализатори Ресурси Очекувани резултати 

Цела година наставници, Стручна служба, 
родители 
 
 

Медицинска белешка, 
мислење на  стручна служба 
и одд. наставник 

Реализирање на поставените 
цели 

  
Планирања 

Време Вид Кој 

Тековна година 
 

Долгорочни, среднорочни, краткорочни Наставници 

  
Соработка со: Родители, Б Р О, стручна служба, наставници 
Едукација: Едукативни обуки за наствен кадар и родители од стручни лица 
Време на реализација: Цела учебна година. 
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Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни потреби  

Општа цел: Подобрување на квалитетот на животот на децата-ученици со потешкотии и поттикнување на развој 
на сите деца во ,,Училиштето по мерка на детето,,. 

Како и секоја учебна година, со учениците со ПОП ќе се работи по претходно изготвен акционен план, во 

којшто се вклучени Годишната програма за работа на инклузивниот тим, Процедурата за идентификација на 

деца со ПОП и изработката на Индивидуален образовен план. Кај секој ученик кај кого што ќе биде детектирана 

потреба за изработка на ИОП, наставниците, дефектологот и родителот на засегнатиот ученик ќе изработуваат 

ИОП-и за индивидуалните потреби и способности на учениците со ПОП. Овие планирања се составен дел на 

планирањата на наставникот. Во текот на оваа учебна година ќе бидат ангажирани образовни и лични 

асистенти за потребите на учениците со ПОП врз основа на потпишаниот договор за соработка со ресурсниот  

центар ОУРЦ  ,,Д-р Златан Сремац,, Кисела Вода - Скопје. 

За учениците со посебни образовни потреби задолжителните и изборните предмети ќе се реализираат со 
прилагодените програми според нивните посебни образовни потреби. Во соработка со дефектологот од училиштето, 
наставниците ќе идентификуваат деца со посебни образовни потреби. Потоа наставниците ќе изработуваат 
прилагодени програми, каде се предвидени и опфатени времето на реализација на активностите, нивото на 
постигнување според способноста на ученикот и наставниците кои се вклучени. Исто така наставниците ќе водат и 
посебна рамка за следење на тие ученици.  

Во училиштето ќе продолжи да работи и Инклузивниот тим составен од :  Ивана Цветановска - специјален 
едукатор и рехабилитатор, Марјана Панчевска - директор, Снежана Мирчевска - педагог, Светлана Здравевска - 
одделенски наставник, Александра Пешевска Митановска - предметен наставник, Љупка Арсова Јуришиќ - родител, 
Марија Алексиќ – родител. 

Во нашето училиште има поголем број на ученици со посебни образовни потреби а со тоа и се формираат 

повеќе инклузивни тимови за ученик. Членовите на Инклузивниот тим за ученик (ИТУ) се:претставник на 

УИТ, одделенски/ класен раководител и ИТУ- сите наставници кои предаваат на инклузираниот ученик како 

и родителот/старателот на ученикот. Во ООУ„Љубен Лапе“ развиена е добра инклузивна пракса и политика 

која се применува и почитува. Имаме инклузирано ученици со најразлични посебни образовни потреби, 

некои се со потешки попречености а некои се со полесни попречености или потешкотии па во зависност од 

видот на ПОП за овие ученици во соработка на УИТ и ИТУ се изработуваат Индивидуални образовни 

планови (долгорочен, среднорочен, краткорочен) се применува и планира диференциран пристап на 

работа, прилагодувања во училница и слично. Дефектологот преку својата годишна програма за работа има 

однапред испланирано кој период и на кои ученици ќе им дава помош и поддршка, ќе ги следи при работата. 

При изработката на ИОП-от на даден формулар јасно се дефинираат задачите и улогата на секој еден 

чинител на истиот, се поставуваат рокови и одговорни лица за реализација на ИОП-от. 
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План на активности за работа со ученици со ПОП: 

Активност Вид на поддршка програма Време на 
реализација 

Одговорно лице 

Анализа на програмата на 
тимот за инклузивно 
образование и работата на 
тимот пред почетокот на 
учебната година 

Групна Годишна 
програма за 
работа на УИТ 

август Членови на УИТ 

Идентификација и 

превенција на 

специфичните пречки во 

развојот на учениците 

индивидуална Годишна програма за 
работа на стручни 
соработници, годишна 
програма за работа на 
УИТ 

континуирано Стручни 
соработниц
и, 
Координато
р на УИТ 

Формирање базa на 

податоци за број на деца 

со ПОП и потешкотии, 

Континуирано ажурирање 

на базата на податоци 

индивидулана Годишна 
програма за 
работа на 
дефектолог 

Август, 
континуирано 

дефектолог 

 

  8.14. Туторска поддршка на учениците 

Со законот за основно образование Министерството обезбедува дополнителна поддршка за учениците, по 

предметите кои се дел од наставниот план во учебната година во која е запишан ученикот, по претходно добиена 

писмена согласност од родителот, односно старателот.  Дополнителната поддршка , ги реализира тутор-волонтер, 

согласно со Програмата за обезбедување на туторство на ученици од основното образование, која ја утврдува 

министерот. Тутор-волонтер, може да биде редовен студент кој доброволно подучува ученици и кој ги исполнува 

посебните критериумите за избор за тутор-волонтер утврдени во програмата. Согласно законот во месец септрември 

Одделенските раководители, класните раководители, предметните наставници и педагошко-психолошката служба ќе ги 

информираат учениците за можноста да добијат дополнителна поддршка од тутор-волонтер. 

  8.15. План на образовниот медијатор 

Во нашето училиште немаме лица кои се вклучени во образовниот процес како присуство на медијатор. 
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9.  Воннаставни активности  

     9.1. Училиштни спортски клубови 

УЧИЛИШЕН СПОРТСКИ КЛУБ 
  учебна 2021-2022 год. 

Во нашето училиште , Училишниот спортски клуб ,,Љубен Лапе” – Скопје, е основан на 5.5.2014 година. Одговорни 

наставници за постоење на клубот се предметните наставници по ФЗО, Даниела Маневска и Бранко Митиќ.  

Училиштето е активно вклучено во училишниот спорт во текот на целата учебна година, чии главни цели се развивање 

на натпреварувачкиот спортски дух кај учениците преку дружење, создавање навики на културно однесување кон 

навивањето и натпреварот, правилен физички развој. Конкретни цели вкључуваат стекнување и развивање на 

моторните способности како: аеробна и анаеробна способност, брзина, рамнотежа, координација на движењата, 

ориентација во простор, експлозивност, сила, развој на општата моторика и превенција на деформитети на 

локомоторниот систем преку правилно изведување на вежби за правилен анатомскофизиолошки, функционален и 

моторен развој, развој на фер - плеј однос и др. Подготовките и тренинзите ќе се одвиваат континуиано во текот на 

целата учебна година, во зависност од распоредот од општината и дополнителните активности . Учениците кои ќе 

земат учество во спортските екипи се селектирани и водени од наставникот по физичко и здравствено образование. 

ред. 

број 

активности време на 

резлизација 

реализатор ресурси очекувани резултати 

    

   1. 

Вежби и игри за 

правилен и 

физички развој 

- корективна 

гимнастика, 

Штафетни игри, 

полигон 

во текот на 

учебната  

година 

предметни, 

одделенски  

наставници и 

ученици 

реквизити  

(топки, 

палки,обрачи, 

јажиња, ППЗ) 

- развивање на психо – моторните 
особини, развивање на спортски 
дух кај учениците преку дружење, 
создавање навики на однесување и 
почитување на правила на фер 
игра 

    2. Индивидуални 

спортови: 

- шах,карате, 

пливање, 

багминтон, 

пинг понг, 

атлетика 

во текот на 

учебната 

година 

предметни, 

одделенски  

наставници и 

ученици 

реквизити  

(топки, палки, 

шаховски табли, 

дресови, 

компјутер, печатар, 

хартија, 

фотоапарат, ППЗ) 

- развивање на физички,моторички 
функционални способности како и 
морфолошки развој 
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   3. -крос 

-куглање, 

-планинарење 

-логорување 

-зимување 

-летување 

во текот на 

учебната 

година 

предметни, 

одделенски  

наставници и 

ученици 

реквизити (топки, 

одбојкарска мрежа, 

обрачи, јажиња, 

дресови, 

компјутер, печатар, 

хартија, 

фотоапарат, ППЗ) 

Создавање навики за активно 
спортување и 
одмарање,развивање на 
комуникација ,позитивни емоции и 
влијанија на создавање на 
позитивни личности во колективно 
и масовно спортување 

 4. Формирање на 

училишни 

спортски екипи во 

одбојка, кошарка, 

футсал, фудбал, 

ракомет 

(машки и женски) 

во текот на 

учебната 

година 

предметни, 

одделенски  

наставници и 

ученици 

реквизити (топки, 

одбојкарска мрежа, 

обрачи, јажиња, 

ППЗ 

дресови, 

компјутер, 

фотоапарат) 

Усовршување и развој на спортско 
-  техничките елементи, развивање 
на психо – моторните особини, 
развивање на спортскиот дух 

   

 

9.2. Секции/Клубови  

Секција / клуб Одговорни наставници 
Термини и 
времетраење 

Број на 
ученици 

Возраст на 
учениците 

Кога ќе се 
анкетираат 
учениците? 

одбојка,кошарка 
Даниела Маневска,Бранко 
Митиќ 

пред и после 
наставните часови во 
договор со учениците 

 
VI,VII,VIII,IX 

на почеток на 
учебната 
година 

Општи цели: Конкретни цели: Потребни ресурси 

Усвојување на основно спортско-техничко знаење 
на елементити од одбојка, кошарка, одржување и 
подобрува општата моторика, како и моториката 
на движење со рацете и телото во однос на 
топката 
 

Стекнување и развивање на 
моторните способности како: 
аеробна и анаеробна способност, 
брзина, рамнотежа, координација на 
движењата, ориентација во простор, 
експлозивност, сила, развој на фер - 
плеј однос  

(топки, мрежа, штоперици), 
фотоапарат, дресови, ППЗ, 
превоз и патни трошоци 
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Секција / клуб Одговорни наставници 
Термини и 
времетраење 

Број на 
ученици 

Возраст на 
учениците 

Кога ќе се 
анкетираат 
учениците? 

Роботика 
Светланка 
Арсеновска 
 

Пред и после  
10  
 

5,6 7,8 и 9 
одд. 
 

Кога ке 
започне 
уцебната 
година. 
 

Општи цели: Конкретни цели: Потребни ресурси 

Развиванје на моториката и креативноста. 
 

Учениците ги изнесуваат своите 
идеи за различни модели и истите 
ги изработуваат и демонстрираат. 

Комплети од роботика и 
автоматика. 

Секција / клуб Одговорни наставници 
Термини и 
времетраење 

Број на 
ученици 

Возраст на 
учениците 

Кога ќе се 
анкетираат 
учениците? 

Новинарска Елизабета Геровска Пред и по часови  20 6,7,8,9 одд. 

Кога ќе 
започне 
учебната 
година 

Општи цели: Конкретни цели: Потребни ресурси 

Запознаванје со основните карактеристики на 
новинарските текстови: вест, известај, репортаза, 
интервју,анкета и др.,како и на разлицните 
медиуми:весник, радио и телевизија. 
Развиванје лјубов кон професијата НОВИНАР и 

правилно пренесуванје на информации на 

медиуми за посирока примена 

Развиванје на идејност 
и креативност, како и сподобност за 
точно и реално произнесување при 
пишување и создаванје на различни 
новинарски текстови 

Весници,радио и ТВ-
емисии, 
училишни случувања и 
манифестации, 
цртежи,фотографии 

(фотоапарат) и сл. 

Секција / клуб Одговорни наставници 
Термини и 
времетраење 

Број на 
ученици 

Возраст на 
учениците 

Кога ќе се 
анкетираат 
учениците? 

Драмска секција Менка Стојановска Пред и по часовите 40 6,7,8 и 9 На почетокот 
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одделение од учебната 
година 

Општи цели: Конкретни цели: Потребни ресурси 

Да се побуди интерес за драмската и театарската 
уметност и да се поттикнат учениците за драмска 
уметничка изведба.Да се стекнат знаења за 
македонската драма и македонските драмски 
автори. Да се оспособат за самостојно 
вреднување и доживување на драмски текст 

Со ентузијазам и енергија да 
учествуваат при драматизација на 
одделни текстови и успешно да го 
покажат и прикажат пред 
соучениците ,родителите ии 
наставниците она што го научиле и 
подготвиле во текот на учебната 
година 

Телевизор, CD,камера, 
фотоапарат, проектор,  

 

Секција / клуб Одговорни наставници 
Термини и 
времетраење 

Број на 
ученици 

Возраст на 
учениците 

Кога ќе се 
анкетираат 
учениците? 

Литературна секција Цветанка Поп Петрова Пред и по часовите 20 
6,7,8 и 9 
одделение 

На почетокот 
од учебната 
година 

Општи цели: Конкретни цели: Потребни ресурси 

Да се побуди интерес за литературната уметност и да 
се поттикнат учениците за проширување на 
знаењата, читање и творење. Да се стекнат знаења 
за светската и македонската литература и светските 
и македонските автори. Да се прошират знаењата за 
литературните родови и видови. Да се оспособат за 
самостојно творење,вреднување,  доживување и 
презентирање на литературните текстови 

Со ентузијазам и енергија да 
учествуваат при читање,творење 
и презентирање на одделни 
текстови и успешно да го покажат 
и прикажат пред соучениците, 
родителите или наставниците она 
што го научиле и подготвиле во 
текот на учебната година. 

Телевизор, CD,камера, 
фотоапарат, проектор,  
списанија,литературни 
дела 
 

 

Секција / клуб Одговорни наставници 
Термини и 
времетраење 

Број на 
ученици 

Возраст на 
учениците 

Кога ќе се 
анкетираат 
учениците? 
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Музичка секција Жанета Д. Донева Пред и по часовите 40 6,7 одделение 
На почетокот од 
учебната година 

Општи цели: Конкретни цели: Потребни ресурси 

Да развијат љубов кон свирењето на 
инструментот, да научат да свират на 
инструментот, да научат креативно и 
емоционално да ги доживеат песните 

Да е музикален, да поседува 
способност за свирење, да 
демонстрира песна по свој избор 

Инструменти - блок 
флејти,металофони, синтисјзер, 
микрофони, озвучување,CD  

 

Секција / клуб 
Одговорни 
наставници 

Термини и времетраење Број на ученици 
Возраст на 
учениците 

Кога ќе се 
анкетираат 
учениците? 

Историска 
секција 

Марија Новеска 
Андријана 
Ѓорѓиевска 

Пред и по часовите 20 
6,7,8 и 9 
одделение 

На почетокот 
од учебната 
година 

Општи цели: Конкретни цели: Потребни ресурси 

Учениците да ги прошират и 
продлабочат своите знаења од 
наставните содржини, да ги воочат 
разликите помеѓу одредени временски 
периоди и да ги развиваат 
индивидуалните способности 

Да се поттикне истражувачка љубопитност, 
способност за собирање и класифицирање 
документација, самостојно да творат и да се 
изразуват преку изработка на проекти, макети, 
историски албуми, изложби, збирки, 
хронолошки табели и да го зголемат интересот 
и љубовта кон историјата 

Компјутер, проектор, 
хамери, блокови, папки, 
хартија и др. 

 
 
 

Секција / клуб Одговорни наставници Термини и времетраење 
Број на 
ученици 

Возраст на 
учениците 

Кога ќе се 
анкетираат 
учениците? 
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Секција по 
англиски јазик 
English 4 U 

Бранкица Јованова 
Јасминка 
Костадиновска 
 

Пред и по часовите 20 
6,7,8 и 9 
одделение 

На почетокот 
од учебната 
година 

Општи цели: Конкретни цели: Потребни ресурси 

English 4 u се стреми да ги ослободи 
учениците да комуницираат на англиски 
јазик без страв дека ќе згрешат, да 
комуницираат со своите врсници преку 
скајп , да научат како да постапуваат во 
секојдневни ситуации, да вежбаат изговор 
и дикција, да го прошират вокабуларот, да 
мечтаат правејќи најразновидни проекти….  
Целта на секцијата е на надарените  
ученици за англиски јазик да им се 
овозможи подобро да се запознаат со еден 
побогат и поширок спектар на зборови и 
теми и еден поинаков пристап кон 
изучувањето на странски јазик од оној 
училишниот. 

Образовна цел: подигнување на нивото 
на општа култура кај учениците и 
образованието а особено за земјата и и 
народот чиј јазик изучуваат; подигнување 
на нивото на културата на комуницирање, 
критичко размислување и логичко 
расудување и др. 
 Воспитна цел: сестрано развивање на 
личноста на ученикот, преку разговори за 
текстови од различен жанр, преку учество 
во разновидни наставни и воннаставни 
активности се развива систем на  
морални и естетски вредности, 
развивање на еден поширок интерес 
неопходен за понатамошно 
самообразување и воспитување. 

Компјутер,интернет, 
проектор, хамери, блокови, 
папки, хартија, фломастери и 
маркери, магнети и др. 

 

Секција / клуб 
Одговорни 
наставници 

Термини и 
времетраење 

 Број на 
ученици 

Возраст на 
учениците 

Кога ќе се 
анкетираат 
учениците? 

Математичка 
секција  

Тања Атанасова 
Виолета 
Стеваноска 

Пред и по часовите 30 
 петто 
одделение 

На почетокот од 
учебната година 

Општи цели: Конкретни цели: Потребни ресурси 

- да се разбуди и продлабочи интересот 
на учениците за учење математика и во 

-да воочува проблемска ситуација од 
секојдневниот живот и практично да ги 

Компјутер,интернет, 
проектор,математички списанија, 



Годишна програма за работа на ООУ ,,Љубен Лапе” за учебната 2021/2022 година 

 

69 
 

слободното време, 
-да се прошират нивните знаења и 
подобрат нивните математички 
способности 
-учениците да ја изразат својата 
креативност и кај нив да се развие 
чувство за неопходност од математички 
знаења во практични ситуации 

применува математичките операции 
во решавање истата; 
-истражува и решава проблеми и 
сложувалки со броеви; 
-испитува одредени тврдење преку 
наоѓање на примери со кои го 
потврдува или негира тврдењето; 
- се воведува во користење на ИКТ за 
содржини од математиката; 
- да стекне самостојност, 
иницијативност, точност и истрајност 
во работата 

Нумерус, хартија, фломастери и 
маркери, магнети и др. 

 

 

Секција / клуб Одговорни наставници 
Термини и 
времетраење 

 Број на 
ученици 

Возраст на 
учениците 

Кога ќе се 
анкетираат 
учениците? 

Млади биолози Сања Станисавовска 
Пред и по 
часовите 

25-30  VI-IX 
На почетокот од 
учебната година 

Општи цели: Конкретни цели: Потребни ресурси 

- да се поттикне љубопитноста кон 
природните појави и продлабочи 
интересот на учениците за учење во 
слободното време, 
-да се оспособат самостојно да ги 
набљудуваат и воочуваат односите во 
природата, 
-да ги развијат способностите за 
ексепиментирање преку ракување со 
соодветни биолошки апарати (светлосен 
микроскоп, лупа, бинокулар) прибори и 
инструменти. 

-да ја истражува непосредната 
животна средина; 
-да ги воочува полутантите (аеро 
и педосферните) да даде 
конкретни предлози за нивно 
разрешување; 
- да се здобијат со основни 
навики за правилно и културно 
однесување кон природните 
богатства; 
да се здобијат со соодветните 
културно-хигиенски навики  

Компјутер,интернет, светлосен 
микроскоп, бинокулар, лупа, пинцета, 
пипета, проектор,биолошки списанија, 
хартија, фломастери и маркери, 
магнети и др. 
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Секција / 
клуб 

Одговорни 
наставници 

Термини и 
времетраење 

 Број на 
ученици 

Возраст на 
учениците 

Кога ќе се анкетираат 
учениците? 

Прва 
помош 

Сања Станисавовска Пред и по часовите 20-35  VI-IX 
На почетокот од 
учебната година 

Општи цели: Конкретни цели: Потребни ресурси 

- да се поттикнехуманоста и 
навременото укажување на прва 
помош кај  учениците,  
-да се здобијат со основните 
предзнаења за професионално 
укажување на прва помош кај 
повредено лице, 
-да се оспособат за правилно 
хигиенско-санитетско оддржување 
на инструментите за прва помош 

-да се запознаат со деветте основни 
вежби за укажување на прва помош 
-да имаат професионален пристап 
кон повредениот на посекотина на 
подколеница со детален пристап и 
преглед на повредениот, 
-да го применат правилото на 
дигитална компресија 
-да се запознаат со поставување на 
компресивниот завој за 
имобилизација на посекотина на 
надлактица,  
-да се здобијат со соодветните 
културно-хигиенски навики  

леплива трака (фластер), стерилна 
газа,завој-широкоповоен и тесно 
повоен,полиетиленска фолија, безопасни 
игли, марама, ножички, стерилни 
ракавици,  
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         9.3. Акции 

Како претходните години, така и оваа учебна година во училиштето ќе се организираат еколошки акции, хуманитарни и 
ентериерни уредувачки акции, во кои активно учество ќе земат сите ученици со што дополнително ќе се поттикне 
нивната свест, хуманост, емпатија и чувството за уредност и естетика преку уредувањето на просторот (училници, 
холови и паноа). 

Акции Име и 
презиме на 
одговорни 
наставници 

Содржини Време на 
реализација 

Потребни средства и материјали 
и извори од кои ќе се добијат 

Број на 
ученици од 
паралелки 

Базари   Новогодишен Базар 
Велигденски Базар 

Декември 
Април 

Соодветни материјали и 
средства потребни за изработка 
на предмети од страна на 
ученици, родители и наставници 

Вклучени се 
сите 
ученици 

Хепенинзи   Ликовен хепенинг 
Литературен 
Првоаприлски 

Континуирано 
Континуирано 
април 

Хамер,паноа,штафелаи,бои 
разни матријали и сл.во 
соработка со 
ученици,наставници,родители 
  

Ученици 
кои 
покажуваат 
афинитети 
и 
кративност 

Хуманитарн
и настани 

  Ден на гладта 
Хуманитарни Базари 
Меѓународен ден на 
детето и други 
тековни хуманитарни 
настани 

Септември-јуни Соодветни материјали и 
средства донирани од страна на 
ученици,наставници и родители 

Вклучени се 
сите 
ученици 
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Еколошки 
акции 

  Одбележување на 
денови за заштеда на 
енергија,вода, 
заштита на 
планетата 
Земја,климта,озонска
та обвивка,животната 
средина 

Септември-јуни Потребни материјали и средства 
за одбележување на акциите во 
соработлка со 
ученици,наставници,родители 

Вклучени се 
сите 
ученици 
 

 

 

10. Ученичко организирање и учество    

         Заедницата на учениците претставува значаен сегмент во организацијата на животот и работата во училиштето. 
Преку ученичките заедници учениците сами или заедно со наставниците и родителите се договараат и заземаат 
ставови за сите прашања што се во врска со нивните животни и работни услови во училиштето. 
           Во училиштето учениците се организирани во: ученички заедници на паралелките и училишна заедница. Секоја 
ученичка заедница има свое раководство, а нејзината работа ја помагаат одделенските раководители и одговорните 
наставници. 
         Училишната заедница (ученичкиот парламент) има свое раководство, кои го сочинуваат претседателите на 
одделенските заедници. Од редот на овие членови се избира претседател, заменик претседател и секретар. 
Претседател се бира од редот на деветто одделение, а заменик од осмо одделение.Ученички правобранител се избира 
од ученици од 7 до 9 одделение и негови заменици. Раководството на училишната заедница формира постојани и 
повремени комисии и работни тела и тоа: 
  

 Комисија за следење на работата на одделенските заедници; 
 Комисија за информативна дејност; 
 Комисија за настава; 
 Комисија за слободни ученички активности; 
 Комисија за работни акции; 
 Комисија за културно-забавен живот; 
 Комисија за редовност и дисциплина; 
 Комисија за рекреација и спорт. 
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         За вршење на одделени задачи, раководството по потреба задолжува свои претставници, како на пример 
претставник што ќе учествува во работата на одделенските совети и наставничкиот совет, претставник за соработка со 
Советот на родителите, претставник за соработка со младите од локалната средина и сл. 
Работата на училишната заедница и заедниците на паралелките ја помагаат, насочуваат, координираат и ја следат 
наставниците. 

Исто така, работата на ученичката заедница и програмата се тесно поврзани со сите активности во кои се 
вклучени учениците во текот на учебната 2021/2022 година, а истите ќе бидат евидентирани и внесени во 
полугодишните и годишните извештаи. 

Во продолжение следува програмата за работа на училишната заедница на учениците. 
 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧКА ЗАЕДНИЦА ( ученички парламент) 
ПРИ ООУ ЉУБЕН ЛАПЕ ЗА 2021/2022 година 

 

Ред 
Бр. 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Ресурси Очекувани 
резултати 

Одговорно лице 
за следење на 
активноста 

1.
 
  

Организирање избори и 
формирање на 
претседателство на 
организацијата 
Разгледување на 
програма за работа 
Предлози за активности 
од страна на учениците-
претставници за 
дополнување на 
годишната програма 

Септември 
  
  

Ученици, 
одговорни 
наставници 
  

Хартија, 
Избирачки 
списоци, 
Записник, 
програма 

Формирање 
потесно членство 
Распределба на 
активностите 
Усвојување и 
дополнување на 
програмата 
  

Стручна служба 
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2.    
  

Изработка на правилник 
за членување, 
донесување одлуки и 
нивно објавување на 
огласна табла на 
ученичката заедница и 
на училишниот разглас 
  

  
Септември 

Одговорни 
наставници 

Годишна 
програма, 
Разглас,оглас
на табла 

Подобра 
информираност за 
условите за 
членување, како и 
правата и 
обврската на 
членовите на 
ученичката 
заедница 

Стручна служба 

 Запознавање на 
учениците со 
Конвенцијата за правата 
на детето 

октомври Одговорни 
наставници, 
ученици 

КОнвенција за 
правата на 
детето, 
хартија, 
принтер, 
флипчарт 

Да се запознаат 
учениците со 
Конвенцијата за 
правата на детето, 
односно нејзината 
содржина, значење, 
историја 

Стручна служба 

 Поставување на 
ученички правобранител 

Октомври Ученици, 
одговорни 
наставници 
 

Хартија, 
Избирачки 
списоци, 
Записник, 
програма 

Назначување на 
ученички 
правобранител 

Стручна служба 



Годишна програма за работа на ООУ ,,Љубен Лапе” за учебната 2021/2022 година 

 

75 
 

 Формирање постојани 
тела на ученичкиот 
парламент 
( прослави и 
манифестации, 
хуманитарни активности, 
еколошки активности, 
спорт) 

4 седмица 
од 
септември 

Учениците 
претставници 
на ученички 
парламент 

Хартија 
записници 

Ученичкиот 
правобранител 
препознава 
прекршување на 
детските , прибира 
поплаки од 
учениците , ги 
доставува до 
стручна служба до 
понатамошно 
решавање 

Одговорни 
наставници и  
стручни 
соработници 

3.
 
  

Да го слушнеме 
мислењето на учениците 

Континуира
но 

Ученичка 
заедница, 
Одговорни 
наставници 

Годишна 
програма, 
  

Да добиеме слика 
за мислењето на 
учениците за 
средината за 
учење; 
комуникацијата; 
интеракција со 
ученици и 
возрасни;  
амбиентот; начинот 
на оценување на 
знаењата 

Стручна служба 

4.
 
  

Подобрување на 
дисциплината, успехот и 
редовност 

Континуира
но 

Ученичка 
заедница 
Одговорни 
наставници 

Извештаи и 
записници 

Подобрување на 
успехот и 
поведението на 
учениците 

Наставници 
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5.
 
  

Работилница за 
превенција од 
насилство, заштита од 
пушење, алхохол и 
дрога, заштита во 
сообраќај, Трговија со 
луѓе 

По потреба Ученичка 
заедница, 
 комисија за 
грижа за 
здравјето на 
учениците, 
Одговорни 
наставници 

Стручна 
литература, 
изготвен 
материјал за 
потреби на 
работилницит
е 

Превенција од 
насилство и 
заштита од 
пушење, алхохол и 
дрога 

Стручна служба 

6.
 
  

Работилници по повод 
Патронот на нашето 
училиште   

По потреба Ученичка 
заедница, 
 комисија за 
грижа за 
здравјето на 
учениците, 
Одговорни 
наставници 

Стручна 
литература, 
изготвен 
материјал за 
потреби на 
работилницит
е 

Јакнење на 
патриотските 
чувства кај 
учениците 

Наставници 

7.
 
  

Подготовки за 
одбележување на 
Патронот на нашето 
училиште 

Октомври Стручни 
активи, 
секции, 
комисија за 
приредби, 
прославии 
одбележувањ
е на значајни 
датуми 

Просторни 
услови, 
хартија, 
хамери, 
разглас, 
костими, 

Јакнење на 
меѓучовечките 
односи кај 
учениците и 
кадарот; 
истакнување на 
квалитетот кај 
кадарот и 
учениците; 
афирмирање на 
училиштето и 
јакнење на 
патриотските 
чувства 

Наставници 
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8.
 
  

Изготвување на пароли и 
флаери под мотото 
,,Другаруваме, се 
почитуваме” во склоп на 
проектот МИО 

Во текот на 
учебната 
година 

Ученичка 
заедница, 
 комисија за 
спречување 
на насилство 

Стручна 
литература, 
изготвен 
материјал за 
потреби на 
работилницит
е 

Дружење како и 
развивање на 
позитивни односи 
меѓу учениците 

Наставници 

9.
 
  

Разгледување на успехот на учениците постигнат во првиот класификационен период од учебната година и 
насоки и предози за негово подобрувањe 

10. 
  

Планирање активности 
за организирање пречек 
на Новата Година на 
ниво на паралелка и 
одделенија, 
работилница во 
училишниот хол како и 
Новогодишен хепенинг 

Декем 
ври 

Ученичка 
заедница во 
соработка со 
наставници, 
 директор 

Просторни  
услови 

Дружење како и 
развивање на 
позитивни односи 
меѓу учениците 

Наставници 

11. 
  

Разгледување на успехот на учениците постигнат во вториот класификационен  период од  учебната година и 
насоки и предози за негово подобрувањe 

12. 
  

Информации за реализацијата за наставата во природа, планирани екскурзии и разгледување на успехот на 
учениците постигнат во третиот  квалификационен  период  од  учебната година 
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13. 
  

Одбележување на Денот 
на мајката 

Март Ученици, 
Одделенски 
наставници 
Стручни 
активи, 
секции, 
комисија за 
приредби, 
прослави и 
одбележувањ
е на значајни 
датуми 

Изготвен 
материјал за 
потреби на 
работилницит
е 

Развивање на 
позитивни чувства за 
важноста на овој ден 

Наставници 

 Работилница за 
интеркултурно 
образование 

Март Ученичка 
заедница,учен
ици,одговорни 
наставници 

Изготвен 
материјал за 
потребите на 
работилницат
а 

Прифаќање на 
различностите кај 
луѓето 

Наставници  
ученици 

14. 
  

Велигденски хепенинг Април Ученици во 
соработка со, 
 наставници, 
директор 

Просторни  
услови 

Дружење како и 
развивање на 
позитивни односи 
меѓу учениците 

Наставници 

15. 
  

Организирање на 
хуманитарни акции 

По потреба Ученици во 
соработка со, 
 наставници, 
директор 

Просторни  
услови 

Дружење како и 
развивање на 
позитивни односи кон 
хуманоста 

Наставници 
Ученици 

16. 
  

Разгледување на успехот на учениците постигнат во третиот класификационен  период од  учебната година и 
насоки и предози за негово подобрувањe 
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17. 
  

Активности во пресрет 
на пролетта 

Април Ученици, 
одделенски 
наставници 

Хартија во боја за 
изработка на оригами 
  

Јакнење на 
еколошката 
свест, 
развивање 
на 
креативноста 
и развивање 
позитивни 
односи и 
соработка 
меѓу 
учениците 

Одделенски 
наставници 

18. 
  

Интерактивен ден  „Ден 
на Екологија 

Април Стручни 
активи, секции 
наставници и 
ученици, 
директор 

Хигиенски препарати и 
алатки, садници, креди 
во боја 

 Јакнење на 
еколошката 
свест, 
придонес за 
здрава и 
чиста 
околина, 
соработка 
меѓу 
учениците 

Одделенски 
наставници 

19. 
  

Училишни трибини за 
спечување на насилство 
за време на училишните 
екскурзии под наслов 
,,Другаруваме, се 
почитуваме, насилството 
го осудуваме’’ 

Во текот на 
учебната 
година/апри
л 

Ученичка 
заедница,учен
ици 
одделенски 
наставници, 
стручна 
служба,  
директор 

Усни презентации, 
изготвен материјал за 
потреби на 
работилниците 

Јакнење на 
меѓучовечкит
е односи кај 
учениците 
Дружење 
како и 
развивање 
на позитивни 
односи меѓу 
учениците 

Одделенски 
наставници 
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20. 
  

Презентации на 
програми од Средните 
училишта за 
запишување на 
полуматурантите 

Второ 
полугодие 

Ученичка 
заедница, 
одделенски 
раководители 
на девето 
одделение, 
стручна 
служба,  
директор 

Усни презентации, 
флаери, постери 

Подобра 
информиран
ост за 
програмите 
кои се 
спроведуваат 
во средните 
училишта, 
правилен 
избор на 
понатамошно
то 
образование 

  

21. 
  

Предлози за прослава на 
полуматурата 

Второ 
полугодие 

Ученичка 
заедница, 
одделенски 
раководители 
на девето 
одделение, 
стручна 
служба, 
комисија за 
јавни набавки, 
директор 

Анкетни листови, 
понуди од 
угостителски објекти 

Добар избор 
на место за 
прослава 

Одделенски 
наставници 
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22. 
  

Предлози на ученици за 
избор најдобар ученик во 
одделение и во 
генерација како и избор 
на најдобар ученик во 
завршно деветто 
одделение 

Второ 
полугодие 

Тим за 
поддршка на 
учениците 
Ученичка 
заедница 

Портфолија на 
ученици, 
  

Избор на 
најдобар 
ученик во 
одделение и 
во генерација 
како и избор 
на најдобар 
ученик во 
завршно 
деветто 
одделение 

Одделенски 
наставници 

23. 
  

Изготвување на извештај 
за работата на 
Училишната заедница, 
предлози за следната 
учебна година.  
  

Да се 
забележат 
сите 
активности 
на 
Училишната 
заедница 

Ученици, 
одговорни 
наставници 

Хартија, компјутер Запознавање 
на 
училиштето 
со работата 
на 
Училишната 
заедница 
  

Одговорни 
наставници 

24. 
  

Завршна приредба по повод  завршување  на учебната година   

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишна програма за работа на ООУ ,,Љубен Лапе” за учебната 2021/2022 година 

 

82 
 

11.  Вонучилишни активности  

        11.1. Екскурзии, излети и настава во природа 
 

Екскурзија е форма на воспитно- образовна работа со која на организиран начин се прошируваат општите и 

стручните знаења и ученичките сознанија за одредени подрачја од животот и работата на луѓето и се запознаваат со 

природните убавини и културно историските знаменитости на РС Македонија, традицијата и обичаите.  

        Училишниот одбор со одлука ќе формира стручен тим за подготовка на Програмата за екскурзии, излети и настава 
во природа и други вонучилишни активности. Тимот  ќе го сочинуваат директорот на училиштето и наставниците 
Бранко Митиќ, Фимка Сидовска, Светлана Николовска, Соња Данева, Даниела Гаштаровска. 

Програмска содржина Време Место Очекувани резултати 

Еднодневен есенски 
излет 
Еднодневене пролетен 
излет 

Октомври, 
ноември, 
април, мaj 
од I до 
IXодд. 

Место по избор  
 (Чардак) 
Место по избор  
 (Чардак) 

Одмор и рекреација, правилен развиток и 
напредок на ученикот, еколошка свест 

Еднодневна екскурзија 
Април, мај 
III одд. 

Западна Македонија 

Развивање на другарство и социјализација на 
учениците; 
Учениците непосредно да се запознаат со 
видовите населби; 
Учениците непосредно да се запознаат со 
природните одлики на   Република Северна 
Македонија; 

 
Настава во природа 
 
 

Април, мај  
V одд. 
  

Западна Македонија 

Запознавање со природните убавини и културно – 
историски обележја на својата татковина;  
Почитување на историјата,традицијата и 
културното наследство  својата заедница и 
другите заедници; 
Негување пријателство, другарување, развивање 
на културни навики и пристојно однесување 

Дводневна екскурзија 
Април, мај 
VI одд. 
 

 
Западна Македонија 

Запознавање со карактеристиките, културата и 
начинот на живеење во одделни краеви; 
Развивање на позитивен однос кон националните, 
културните и естетските вредности; 
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***Во зависност од интересите на учениците, од временските услови и состојбата со пандемијата од Ковид 19 

можни се и промени во планот за изведување на екскурзиите.  

 

 

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

Од нашето училиште има голем број на ученици кои се вклучени во вонучилишни активности , на пр. основно 

музичко училиште, балетско училиште, кошаркарски клуб, спортска академија, училиште за танц итн. 

 

 

  

 

 

 

 

Развивање на социјални вештини кај учениците и 
културни и рекреативни навики 

Тродневна екскурзија 
Април, мај 
IX одд. 

Западна Македонија 
Проширување на знаења за културните 
вредности, природно-географските објекти, 
Развивање на еколошка свест и дружење 

Летување 
 

За време на 
летниот 
распуст. 

Места низ нашата 
татковинa и надвор од 
неа 

Развивање интерес за спортски активности, 
дружење, рекреација и создавање навики на 
здраво живеење и здраво тело, 

Зимување 
 

За време на 
зимскиот 
распуст.  

Места низ нашата 
татковинa и надвор од 
неа 

Развивање интерес за спортски активности, 
дружење, рекреација и создавање навики на 
здраво живеење и здраво тело, 

Учество на Снежен 
град во соработка со 
ДКЦ 

Јануари, 
февруари  

Места низ нашата 
татковинa Рекреирање, дружење, забава,  
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12. Натпревари за учениците 

Ученички натпревари 

Реден 
број: 

Вид на натпревар: 
Наставен 
предмет: 

Одделение: 
Период на 
реализација: 

Ментор: 

1. 

Општински натпревар Математика  VI, VII, VIII, 
IX 

Февруари / март Анета Костоска, Александра 
Пешевска Митановска, Соња 
Данева, Добрила Јовановска 
Ѓоргон, Бошко Дамјановски 

2. 

Регионален натпревар Математика  VI, VII, VIII, 

IX 

Март / април Анета Костоска, Александра 

Пешевска Митановска, Соња 

Данева, Добрила Јовановска 

Ѓоргон, Бошко Дамјановски 

3.  

Државен натпревар Математика  VI, VII, VIII, 

IX 

Април / мај Анета Костоска, Александра 

Пешевска Митановска, Соња 

Данева, Добрила Јовановска 

Ѓоргон, Бошко Дамјановски 

4. 

Јуниорска македонска 
математичка олимпијада 

Математика  VI, VII, VIII, 

IX 

Мај / јуни Анета Костоска, Александра 

Пешевска Митановска, Соња 

Данева, Добрила Јовановска 

Ѓоргон, Бошко Дамјановски 

5 Општински натпревар Хемија  VIII, IX Февруари / март Љупка Лесовска 

6 Регионален натпревар Хемија  VIII, IX Март / април Љупка Лесовска 

7 Државен натпревар Хемија   VIII, IX Април / мај Љупка Лесовска 

8 Општински натпревар Физика VIII, IX Февруари / март Добрила Јовановска Ѓоргон 

9 Регионален натпревар Физика VIII, IX Март / април Добрила Јовановска Ѓоргон 

10 Државен натпревар Физика VIII, IX Април / мај Добрила Јовановска Ѓоргон 

11 

Манифестација „ Денови на 
електротехниката“ - СЕТУ „ 
Михајло Пупин“ 

Физика IX  Мај Добрила Јовановска Ѓоргон 

12. ХИПО 

англиски јазик 

IV - IX  февруари - јуни 

Бранкица Јованова 

Јасминка Костадиновска 

Елида Мелова 

Љубица Јовановска 

Јасмина Велкова 
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13. 
Училишен натпревар по 
англиски јазик 

англиски јазик 

V - IX февруари 

Бранкица Јованова 

Јасминка Костадиновска 

Елида Мелова 

Љубица Јовановска 

Јасмина Велкова 

14. 
ЕЛТАМ - Општински 
натпревар 

англиски јазик 

V - IX март 

Бранкица Јованова 

Јасминка Костадиновска 

Елида Мелова 

Љубица Јовановска 

Јасмина Велкова 

15. 
ЕЛТАМ - Регионален 
натпревар 

англиски јазик 

V - IX април 

Бранкица Јованова 

Јасминка Костадиновска 

Елида Мелова 

Љубица Јовановска 

Јасмина Велкова 

16. 
ЕЛТАМ - Државен 
натпревар 

англиски јазик 

V - IX мај 

Бранкица Јованова 

Јасминка Костадиновска 

Елида Мелова 

Љубица Јовановска 

Јасмина Велкова 

17 Општински натпревар хор VI - IX април Жанета Д.Донева 

18. Регионален натпревар хор VI - IX април Жанета Д.Донева 

19. Државен натпревар хор VI - IX мај Жанета Д.Донева 

20. Општински натпревар оркестар  V - IX април Жанета Д.Донева 

21. Регионален натпревар оркестар  V - IX април Жанета Д.Донева 

22. Државен натпревар оркестар  V - IX мај Жанета Д.Донева 

23. Општински натпревар 
млади музичари, 
интерпретатори 

VI - IX април Жанета Д.Донева 

24. Регионален натпревар 
млади музичари, 
интерпретатори 

VI - IX април Жанета Д.Донева 

25. Државен натпревар 
млади музичари, 
интерпретатори 

VI - IX мај 
 

Жанета Д.Донева 

26.  Општински натпревар 

Математика 

    V Февруари / март 

Емилија Пап  
Маја Младеновска 
Светлана Николовска 
Марина Спасовска  
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27.  Регионален натпревар 

Математика 

    V Март / април 

Емилија Пап  
Маја Младеновска 
Светлана Николовска 
Марина Спасовска  

28. 
Општински, Регионални, 
Државни натпревари 

физичко и 
здравствено 
образование 

 VI-IX  
 во текот на 
учебата год. 

Даниела Маневска, Бранко 
Митиќ 

29. 
Регионална и Државна 
олимпијада по германски 
јазик 

германски јазик 

VI-IX март/април/мај 
Дијана Обрадовиќ 
Кратовалиева 

30. Општински натпревар 
географија 

VI-IX Февруари / март 
Анета Пауноска, Невенка 
Стоева  

31. Регионален натпревар 
географија 

VI-IX март / април 
Анета Пауноска, Невенка 
Стоева  

32. 
 

Државен натпревар 
географија 

VI-IX мај 
Анета Пауноска, Невенка 
Стоева  

33. Општински натпревар 
природни науки 

IV-VI 
февруари / 
март 

Владимир Таневски, Сања 
Станисавовска 

34. Регионален натпревар 
природни науки 

IV-VI март / април 
Владимир Таневски, Сања 
Станисавовска 

35. Државен натпревар 
природни науки 

IV-VI мај 
Владимир Таневски, Сања 
Станисавовска 

36. Општински натпревар 
биологија 

VII-IX 
февруари / 
март 

Владимир Таневски, Сања 
Станисавовска 

37. Регионален натпревар 
биологија 

VII-IX март / април 
Владимир Таневски, Сања 
Станисавовска 

38. Државен натпревар 
биологија 

VII-IX мај 
Владимир Таневски, Сања 
Станисавовска 

39. 
Меѓународна олимпијада по 
природни науки 

биологија 
VII-IX јуни 

Владимир Таневски, Сања 
Станисавовска 

40. 
Регионален натпревар на 
„Млади истражувачи и 
природно научници“ 

применета 
биологија. 
екологија 

агротехника 

VII-IX 
февруари / 
март 

Владимир Таневски, Сања 
Станисавовска 

41. 
Државен натпревар„Млади 
истражувачи и природно 

применета 
биологија. 

VII-IX март / април 
Владимир Таневски, Сања 
Станисавовска 
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научници“ екологија 

агротехника 

42. 

Градски натпревар 
„Укажување на прва 
помош“-во организација на 
Црвен крст на РСМ. 

биологија, 
прва помош 

VI-IX март / април 
Владимир Таневски, Сања 
Станисавовска 

43. 

Државен натпревар 
„Укажување на прва 
помош“-во организација на 
Црвен крст на РСМ. 

биологија, 
прва помош 

VI-IX мај 
Владимир Таневски, Сања 
Станисавовска 

44. 
Ноември-„Месец на 
науката“ 

биологија, 
VII-IX ноември 

Владимир Таневски, Сања 
Станисавовска 

 

45. Општински натпревар 

македонски јазик 
 

VIII,IX 
април 

Цветанка Поп Петрова, 
Менка Стојановска , 
Јулијана Димовска     

46. Државен натпревар 

македонски јазик 

VIII, IX мај 
Цветанка Поп Петрова, 
Менка Стојановска, 
Јулијана Димовска      

47. 
Регионален и државен 
натпревар - Спелување 

француски јазик 
VII 

октомври/ноемв
ри/декември 

Росица Стојановска 

 

Регионален и државен 
натпревар - Олимпијада 

француски јазик 
IX 

февруари/март/
април 

Росица Стојановска 

                         
Училишни ученички нетпревари 
 

Реден 
број: 

Име на натпреварот: 
Наставен 
предмет: 

Возрасн
а група 
на 
ученици: 

Услов за 
учество на 
натпреварот: 

Период на 
реализац
ија: 

Одговорни 
наставници: 

Предвиден 
буџет: 

 

 

1. Училишен натпревар 
по англиски јазик 

 

 

англиски 
јазик 

 

 

V - IX 

- покажува 
особен интерес 
за натпревар 

- одлична 
оценка по 
англиски јазик 

 

второ 
полугодие 

Бранкица 
Јованова, 
Јасминка 
Костадиновска, 
Љубица 
Јовановска, 

- сума која ги 
покрива 
трошоците за 
умножување 
на тестовите  
- печатење 
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 на дипломи 
за 
најуспешните 

2. Училишни натпревари 
во: 
штафетни игри, 
шах, одбојка, 
кошарка,ракомет,футса
л   

физичко и 
здравствен
о 
образовани
е 

VI - IX ученикот да 
има интерес 
кон одреден 
спорт, да 
покаже 

фер - плеј игра 
и мегусебно 
почитување 

во текот 
на 
учебната 
година 

Даниела 
Маневска и 
Бранко Митиќ 

- буџет за 
основни 
потреби при 
натпревари 
како и за 
награди и 
дипломи за 
учесниците и 
за најдобрите 

 3.  Училишен натпревар 
по природни науки 

природни 
науки  

IV-VI - да поседува 
натпреварувачк
и дух 

-да покажува 
особен интерес 
за натпревар 

- одлична 
оценка по 
природни науки 

второ 
полугодие 

Владимир 
Таневски, 
Сања 
Станисавовска 

буџет за 
неопходните 
потреби за 
реализација 
на 
натпревартот 
(бели 
листови и 
фотокопирањ
е на 
тестовите) 
-буџет за 
принтање на 
благодарниц
и за 
учесниците и 
пофалници 
за 
најуспешните
  
 

4. Училишен натпревар 
по биологија 

биологија VI-IX - да поседува 
натпреварувачк
и дух 

второ 
полугодие 

Владимир 
Таневски, 
Сања 

буџет за 
неопходни 
потреби за 
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-да покажува 
особен интерес 
за натпревар 

- одлична 
оценка по 
природни науки 

Станисавовска реализација 
на 
натпреварот 
(бели 
листови и 
фотокопира 
ње на 
тестовите) 
-буџет за 
принтање на 
благодарни 
ци за 
учесниците и 
пофалници 
за 
најуспешните
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13. Унапредување на мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и меѓуетничката  

интеграција 

Годишната програма за учебната 2021/2022 година за имплементација на проектот на меѓуетинчка интеграција во 
образованието се состои од генерирање на: 
 
13.1.Годишна програма за меѓуетинчка интеграција во образованието во ООУ „Љубен лапе“, Аеродром 
13.2.Акциски план 
13.3.Препознавање на сличностите,прифаќање на различностите и сузбивање на стериотипи и предрасуди. 
13.4.Потребни средства за реализација на потребните активности 
Членови во СИТ тимот се: Сања Станисавовска, Тања Ивановска Атанасова, Ивана Стојанчова Цветановска, 
Бранкица Јованова, Светланка Арсеновска. Воспоставуање на првичните контакти за учебната 2021/2022 година ќе се 
одвива преку платформата Microsoft Teams, учество ќе земат освен членовите на СИТ и сите заинтересирани 
наставници кои во текот на оваа учебна година ќе реализираат дополнителни активности кои се во корелација со 
афирмација на двата етникуми. 
 
13.1.Годишна програма за меѓуетинчка интеграција во образованието   
 

Поглобални активности Очекувани резултати  (пред)услови реализатори Термин (од/до) 

Формирање партнерста со 
училиште со друг наставен 
јазик 
ООУ „Љубен Лапе“, 
Аеродром има склучен 
Меморандум за соработка 
(партнер училиште) со 
ООУ „Кирил и Методиј“ 
Скопје 
Продлабочување на веќе 
воспоставеното 
партнерство за соработка 

-формирано партенрсто 
според бараните 
критерииуми 
-подготвен предлог план 
за соработка и 
комуникација 
-доставување на 
потпишаниот формулар 
за формираното 
партнерство до 
канцеларија на ПМИО 

-обезбедена 
согласност од страна 
на наставниците, 
родителите и 
Училишниот одбор за 
активно вклучување 
на во партнерствата 
со училиштето. 

Директор, 
координатор, 
СИТ  

Континуирано 
цела година 

Воведување на МИО 
активности во Годишната 
програма за работа на 
ООУ„Љубен Лапе“, 
Аеродром 

-усвоена годишна 
програма со МИО 
активности заложбите на 
училиштето вклучени во 
мисија и визија на 

-констатирана 
состојбата во 
училиштето во 
поглед на 
постоечките 

СИТ, 
Директор, 
координатор, 
наставници 
 

август-октомври 
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училиштето 
Усвоената годишна 
програма содржи план за 
акција кој посочува на 
конкретни самостојни 
активности во 
училиштата и јасно ги 
дефинира нивните цели  

активности за 
меѓуетничка 
интеграција 
-подготвена листа на 
потенцијални 
самостојни 
активности на 
училиштето 
- подготвена листа на 
потенцијални 
активности со 
партнер училиштето 
-оддржана работна 
средба за планирање 
со тимот за училишна 
интеграција од 
партнерското 
училиште 

Планирање на конкретни 
активности 

-подготовка на акциони 
планови за секоја 
предвидена конкретна 
активност (секој тим од 
реализатори го има има 
приложено во својот 
акционен план до тимот 
за училишна интеграција) 

-формирање на 
тимови од 
реализатори за 
планираните 
активности 
-оддржани работни 
средби за 
планираните 
активности 

наставници 
работни групи 

прво полугодие 

Индивидуални контакти 
помеѓу наставници кои 
предаваат на различни 
наставни јазици 

-размена на искуства 
-заеднички планови и 
соработка 

-воспоставување на 
најразновидни е-
контакти, 
-оддржување на веќе 
воспоставената 
комуникација и 
зголемување на 
соработката. 
 

наставници 
 

Континуирано во 
текот на целата 
учебна година 
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Реализација на 
планираните активности 
 

-сите планирани 
конкретни активности и 
заеднички активности со 
партер училиштето ќе се 
спореведуваат во 
училиштата кое е 
предвидено во 
индивидуалните акциони 
планови 
-оддржување на 
состаноци на стручните 
активи на кои се 
разгледуваат примери на 
успешни практики за 
самостојни и заеднички 
активности 
-обезбедување на 
евиденција за 
спроведените активности  
за самостојни и 
заеднички проектни 
активности 

-наставниците ги 
користат 
прирачниците за 
заедничките 
активности и 
демократско учество 
како главен ресурс во 
планирање и 
спроведување на 
активностите, 
-наставниците водат 
портфолио во кое 
собираат успешни 
практики и прават 
рефлексија и анализа 
од спроведените 
сктивности, 
 

наставници 
 

Континуирано во 
текот на целата 
учебна година 

Следење на реализација 
на активностите 

Месечни извештаи од 
реализација на 
планираните активности 
подготвени од страна на 
тимовите реализатори и 
доставени до тимовите 
за училишна интеграција, 
-континуирано 
истакнување 
информации на табла за 
реализација на 
активностите, 
 

-инструменти 
подговени од ПМИО 
за мониторинг на 
реализација на 
активностие (секое 
подрачје на 
активност или клучни 
точки за следење), 
Редовни средби на 
тимовите,на кои се 
дискутира за 
реализација на 
активностите на ниво 
на училиштетои 

наставници 
 

Континуирано во 
текот на целата 
учебна година 
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помеѓу партнер 
училиштето  

Самоевалвација на 
училиштето за 2018-2020 
година 

-извештај од резултатите 
добиени со примена на 
прашалникот за 
самоевалвација на 
наставници, ученици и 
родители, 
-извештај за тоа како 
реализација на МИО 
активностите придонеле 
за подобрување на 
состојбите 

-пополнет прашалник 
за самоевалвацијаод 
страна на 
наставници, ученици 
и родители, 
Учество на 
одговорниот 
наставник во 
обработка на 
одговорите дадени во 
прашалникот. 

Наставници, 
родители, 
ученици. 

мај-јуни 

Промоција на 
реализираните проекти 
 

-најмалку еден 
промотивен настан на 
училишно ниво за 
презентација на 
активностите пред 
управата, наставниците, 
учениците, 
претставниците на 
Општината 
-континуирано 
ажурирање на 
наставниците на 
информации на порталот 
на МИО и училишната 
WEB страната 

-подготвен 
промотивен 
материјал (постери, 
брошури), што го 
покажуваат процесот 
на реализација на 
индивидуалните 
активности, 
-поканети гости на 
настанот, 
-отворен МИО портал 
на WEB страна на 
училиштето 

Одговорни лице 
за односи со 
јавноста 

Ден на еколигија, 
Патронен празник 

Водење на 
професионално 
портфолио и 
сертификација 

-разгледување на 
критериуми за 
сертификација и фазите 
во спроведување на 
процедура за 
сертификација на 
членовите на тимот за 
училишна интегерација и 

-вклучување на 
активности за 
меѓуетничка 
интеграција во 
професионалното 
наставничко 
портфолио во кое 
наставниците ќе 

СИТ, 
наставници 

мај-јуни 
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за наставниците, 
Оддржан состанок за 
начинот на водење и 
евалуација на 
професионалнот 
портфолио со МИО 
активности. 

собираат успеѓни 
практики и ќе 
праватрефлексија и 
анализа на 
спроведените 
активности во текот 
на учебната година. 

*Годишната програма во текот на нејзината реализација може да се зголемат одредени активности за воспоставување 
и склучување на „Меморандум за соработка“ и со други училишта кои имаат друг наставен јазик во својата Годишна 
програма на реализација на наставата зададена од БРО.  
 
13.2 Акциски план за реализација на МИО активности во ООУ„Љубен Лапе“, Аеродром-Скопје. 

 

Глобални 
активности 

Конкретни 
активности  

Очекувани резултати Учесници  Време на 
реализација 

1.Стандард 
-Краткотрајни 
воннаставни 
активности 

-Планиран излет 
-Патронен празник 
- Проектна активност  
со наслов „Игри без 
граници“ 

Меѓусебно 
запознавање 
Заедничко дружење,  
запознавање низ 
системски игри за 
развивање на 
моториката, логиката 
и воочување на 
различностите. 

-наставници, 
-ученици, 
-претставници 
на Општината, 
-родители 

септември-мај 

2.Стандард 
-Подолготрајни 
воннаставни 
активнсоти 
 

Проект-Запознавање 
со значајни културно -
историски објекти во 
општините каде се 
наоѓаат партнер 
училиштата  
 
Заеднички 
работилници со 
збратименото 
училиште на тема 
„Традиционални 

Заедничко воочување 
за коегзистенција на 
повеќе култури во 
рамките на 
Општините. 
 
 
Промоција на 
соработката на 
партнер училиштата 
на повисоко ниво 

-наставници, 
-ученици, 
 

континуирано 



Годишна програма за работа на ООУ ,,Љубен Лапе” за учебната 2021/2022 година 

 

95 
 

обичаи во 
чествувањето на 
верски празници “ 

3.Стандард  
-Заеднички 
активности со 
учениците во 
редовната настава. 
 

Во интеграција 
-ОЖВ (наставниците 
индивидуално ќе си 
вметнат во своите 
Годишни планирања 
наставни активности 
интегрирани со МИО 
активности). 
-Заеднички 
интегрирани часови 

Заедничко дружење,  
запознавање на 
карактеристиките на 
различните етникуми 

еко одбор и 
еко патроли 
-наставници, 
-ученици, 
 

Во текот на 
учебната година 

4.Стандард 
-Професионална 
соработка меѓу 
наставниците со 
различни наставни 
јазици 

-Интегрирани часови 
со партнер училиптето, 
размена на искуства и 
иновации во наставата 

Заедничко дружење,  
запознавање на 
карактеристиките на 
различните етникуми 

-наставници, 
-стручна 
служба, 
 

По индивидуални 
договори во текот на 
учебната година 

5.Стандард 
-Соработка меѓу 
ученичките 
организации 

Заеднички активности 
„Биодиверзитетот во 
нашиот училишен 
двор“ во духот на 
природата и нејзината 
симболика 

Преку симболиката на 
проектор учениците ја 
воочуваат потребата 
од негување на 
различностите 

Ученици, 
Ученици од 
партнерско 
училиште. 

Второ полугодие 

 
13.3.Препознавање на сличностите, прифаќање на различностите и сузбивање на стериотипи и предрасуди. 
Преку реализација на Проектна активност „Воочување на сличностите и разликите на двата етникуми со воздигнување 
на социолошките елементи со наслов „Игри без граници“, ќе се втемели основниот принцип во МИО а тоа е Довербата 
и примарната социјализација на учениците од двете училишта. Стереотипите кои ќе се нотираат, за нив ќе се 
организира отворена дискусија за нивно спречување и сузбивање. 
13.4.Потребни средства за реализација на потребните активности 
Средствата за реализација на потребните активности, ќе се обезбедат од страна на училиштето, изнаоѓање на 
друштва и невладини организации, кои ќе имаат дослух за афирмација на меѓуетничката интеграција со доспевање на 
донации во нагледни средства со цел градење и промоција на меѓуетничко општество. 
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14. Проекти што се реализираат во основното училиште  

Реден 
број: 

Име на проектот: Цел на проектот: 
Исход од реализација 
на проектот: 

Вклучени 
наставници / 
стручни 
соработници: 

Времетраење 
на проектот 
(од ... до ...) 

1. 

 

Музичко, поетско, 
драмска вечер 
(новогодишен и 
завршен настан) 
 

Издигнување на 
културното и уметничко 
ниво на учениците  

Успешно да го покажат 
и прикажат пред 
соучениците, 
родителите и 
наставниците она што 
го научиле и 
приготвиле во текот на 
учебната година 

Менка Стојановска 

Жанета Д. Донева 

Александра. П. 
Митановска 
Сузана 
Михајловска 

декември и мај 

Потребни средства за реализација на проектот: Од каде се обезбедени средствата: 

Камера, фотоапарат, озвучување, CD, микрофони, 
синтисајзер, пултови и др. 

од училиштето 

Реден 
број: 

Име на проектот: Цел на проектот: 
Исход од реализација 
на проектот: 

Вклучени 
наставници / 
стручни 
соработници: 

Времетраење 
на проектот 
(од ... до ...) 

2. 

Антикорупциска 
едукација на 
учениците 

Да се воспостави кај 
учениците вредносен 
систем кој ќе ја измени 
сегашната култура на 
прифаќање на корупцијата 
и ќе промовира 
придобивки од доброто 
владеење и однесување и 
создавање на високи 
морални квалитети на 
личноста. 

Учениците умеат 
превентивно да 
делуваат и активно да 
се борат против 
корупцијата, 
почитувајќи ги 
човековите права и 
слободи и еднаквоста 
на сите пред законите 
на државата. 

Директор, 
психолог, 
дефектолог, 
наставник по 
граѓанско 
образование, 
македонски јазик и 
ликовно 
образование 

септември - 
мај 

Потребни средства за реализација на проектот: Од каде се обезбедени средствата: 

компјутер и интернет, бели листови,листови во боја, 
листови од блок за цртање, хамер, фломастери, боички, 
лепило за хартија, селотејп широк и тесен 

од училиштето 
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Реден 
број: 

Име на проектот: Цел на проектот: 
Исход од реализација на 
проектот: 

Вклучени 
наставници / 
стручни 
соработници: 

Времетраење 
на проектот (од 
... до ...) 

3. 

Меѓуетничка 
интеграција во 
образованието 
 

Достигнување на висока 
одржлива меѓуетничка 
интеграција во нашето 
училиште со негување на 
мултикултурните 
вредности. 

Да се запознаат со различните 
мултикултурни вредности на 
збратименото училиште и 
почитување и прифаќање на 
различностите се со цел градење 
на едно мултиетничко општество 
за сите ентитети.  

Сања 
Станисавовска 

Тања Иванова 
Атанасова 

Бранкица 
Јованова 

Ивана Стојанчова 
Цветановска 

Светланка 
Ареновска 

април/мај 

Потребни средства за реализација на проектот: Од каде се обезбедени средствата: 

Камера-фотоапарат, комјутер и интернет, хартија (бели листови и 
во боја), блок за цртање, дрвени и маслинести бои, креда, топки, 
мрежа, тениски рекет со топчиња 

од училиштето 

 

Реден 
број: 

Име на проектот: Цел на проектот: 
Исход од реализација на 
проектот: 

Вклучени 
наставници / 
стручни 
соработници: 

Времетраење 
на проектот (од 
... до ...) 

4. 

Училиште на 21 
век 

 -Критичко 
размислување и 
решавање на 
проблеми, 
кодирање со 
Micro:bit уредот.  
 

 

Преку критичко размислување да 
се дојде до создавање на нови 
иновативни идеи кои ќе овозможат 
решавање на проблемски 
ситуации (рутунски и нерутински 
проблеми). Со помош на Micro:bit 
уредот да се стекнат со нови  
дигитални и програмерски 
вештина на забавен и 
интерактивен начин. 

Учениците да ги развијат 
лидерските вештини за 
ефективно управување и 
критичко размислување 
со новите дигитални 
интерактивни ресурси кои 
ги нуди Micro:bit уредот  

Дејан 
Дамјановски 

Сања 
Станисавовска 

Јасминка 
Костадиновска 

Добрила 
Ј.Ѓоргон 

Соња Данева 

Менка 
Стојановска 

Цветанка Поп 
Петрова 

септември/јуни 

Потребни средства за реализација на проектот: Од каде се обезбедени средствата: 

Micro: bit. батерии, спроводници, лед сијаличка, камера-фотоапарат, 
комјутери и интернет, хартија (бели листови и во боја), 

од училиштето 
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Реден 
број: 

Име на 
проектот: 

Цел на проектот: 
Исход од реализација на 
проектот: 

Вклучени 
наставници / 
стручни 
соработници: 

Времетраење 
на проектот (од 
... до ...) 

5. 

Интеграција на 
еколошката 
едукација во 
македонското 
образование 
 

Учениците да се стекнат со 
применливи знаења, 
развивање свест и 
одговорност за постапките 
кон животната средина, за 
унапредување на 
животната средина и 
заштита на 
биодиверзитетот и 
човековото здравје. 

Учениците знаат да се 
однесуваат на начин со кој 
покажуваат грижа, заштита 
и унапредување на 
непосредната животна 
околина и кон природата 
воопшто, преземајќи ги 
правата и обврските на 
својата генерација за 
светот да има иднина. 

Даниела 
Гаштаровска 

Билјана 
Тасева 

Светлана 
Јовчевска 

Владимир 
Таневски 

Директор 

Психолог 

септември/јуни 

Потребни средства за реализација на проектот: Од каде се обезбедени средствата: 

 

компјутер и интернет, бели листови,листови во боја, листови 
од блок за цртање, хамер, фломастери, боички, лепило за 
хартија, селотејп широк и тесен 
 

од училиштето 

 

Реден 
број: 

Име на проектот: Цел на проектот: 
Исход од реализација на 
проектот: 

Вклучени 
наставници / 
стручни 
соработници: 

Времетраење 
на проектот (од 
... до ...) 

6. 

Еразмус плус KA 
101 - Социјалните 
медиуми во 
училница и 
спречување на 
меѓуврсничко 
насилство 
 

Обука на тим на 
наставници за 
вклучување на 
социјалните медиуми во 
полза на учењето како и 
справување со 
меѓуврсничко насилство 
и сајбербулинг 

Наставниците и 
учениците да ги 
користат социјалните 
медиуми во полза на 
учењето како и техники 
за справување со 
булинг и сајбербулинг 

Тим на 
наставници за 
работа на 
Ерасмус 
проекти  

12 месеци од 
ноември 2020 
до ноември 
2021 

Потребни средства за реализација на проектот: Од каде се обезбедени средствата: 

компјутер, интернет, камера-фотоапарат, хартија,хамер Национална агенција за мобилност 
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Реден 
број: 

Име на проектот: Цел на проектот: 
Исход од реализација на 
проектот: 

Вклучени 
наставници / 
стручни 
соработници: 

Времетраење 
на проектот (од 
... до ...) 

7. 

Етвининг - 
Заштита од 
меѓуврсничко 
насилство  
Етвининг проект 
- Употреба на 
Социјални 
медиуми во 
училиницата 

- да се создадат 
услови за сигурно и 
безбедно 
воспитание и 
образование во 
училиштето 

-да се подигне 
свеста на учениците  
за причините кои 
водат кон 
меѓуврсничко 
насилство 

-да се стекнат со 
вештини за 
препознавање и 
пријавување на 
меѓуврсничкото 
насилство 

- размена на 
меѓународно 
искуство и 
користење на 
етвининг 
платформата  
 

Препознавање на разни случаи 
на врсничко насилство, 
навремена превенција  од вакви 
негативни појави и адекватна 
,заедничка соработка на 
наставниците, службата, 
семејството за развивање на 
соодветни мерки за справување 
и спречување на насилството 

Користење на социјални 
медиуми во корист на учењето 
преку размена на искуства и 
користење на етвининг 
платформа за соработка помеѓу 
наставници и ученици од други 
европски земји 

Тања Атанасова 

Јасминка 
Костадиновска 

септември- 
декември 
 

септември - 
декември 2020 

февруари - мај 
2021 

Потребни средства за реализација на проектот: Од каде се обезбедени средствата: 

компјутер, интернет, камера-фотоапарат, хартија,хамер 
 

училиштето 
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Реден 
број: 

Име на 
проектот: 

Цел на проектот: 
Исход од реализација 
на проектот: 

Вклучени 
наставници / 
стручни 
соработници: 

Времетраење 
на проектот (од 
... до ...) 

8. 

Етвининг - 
Заштита од 
меѓуврсничко 
насилство  
 

 

-Да се обезбеди безбедна и 
заштитна средина во 
училиштето 

-Подигање на свеста и 
чувствителноста кај учениците 
за препознавање на 
насилството, злоупотребата и 
намалување на насилното 
однесување 
 

-Препознавање и 
откривање на 
насилството и 
намалување  на 
насилното 
однесување 
 

Светлана 
Здравеска 
 

До полугодие 

Потребни средства за реализација на проектот: Од каде се обезбедени средствата: 

хартија (бели листови и во боја), блок за цртање, дрвени бои, 
креда, камера-фотоапарат, 

Од училиштето 

 

Реден 
број: 

Име на проектот: Цели на проектот: 
Исход од 
реализација на 
проектот: 

Вклучени 
наставници / 
стручни 
соработници: 

Времетраење на 
проектот (од ... до 
...) 

9. 

Етвининг -проект 

Добри и лоши 
страни на 
социјалните 
медиуми 
 

 

- да се идентификуваат 
добрите и лошите страни на 
социјалните мрежи 

- да знаат кој се 
придобивките од користење 
на социјалните мрежи, но и 
како можат да наштетат 
 

- Правилно и 
безбедно 
користење на 
социјалните мрежи 

Елизабета 
Славковска 
 

второ полугодие 

Потребни средства за реализација на проектот: Од каде се обезбедени средствата: 

смарт телефони, персонален компјутер, интернет, печатач, 
хартија,  

училиштето 
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Реден 
број: 

Име на проектот: Цели на проектот: 
Исход од реализација на 
проектот: 

Вклучени 
наставници / 
стручни 
соработници: 

Времетраење 
на проектот (од 
... до ...) 

10 

Етвининг - проект 

Етвининг проект - 
Употреба на 
Социјални 
медиуми во 
училиницата 
 

 

- да се идентификуваат 
добрите и лошите 
страни на социјалните 
мрежи 

- да знаат кој се 
придобивките од 
користење на 
социјалните мрежи, но 
и како можат да 
наштетат 

- размена на 
меѓународно искуство и 
користење на етвининг 
платформата  

- Правилно и безбедно 
користење на социјалните 
мрежи 

Користење на социјални 
медиуми во корист на 
учењето преку размена на 
искуства и користење на 
етвининг платформа за 
соработка помеѓу 
наставници и ученици од 
други европски земји 
 

Јасминка 
Костадиновска 
 

прво полугодие  

Потребни средства за реализација на проектот: Од каде се обезбедени средствата: 

смарт телефони, персонален компјутер, интернет, 
печатач, хартија,  

училиштето 

 

Реден 
број: 

Име на проектот: Цели на проектот: 
Исход од 
реализација на 
проектот: 

Вклучени 
наставници / 
стручни 
соработници: 

Времетраење 
на проектот (од 
... до ...) 

11 

Потикнување  
демократска клима во 
училиштата; 
Граѓанските 
иницијативи ја 
подобруваат 
демократијата 

Да се добие 
информација за 
рамката на обазовни 
политики кои водат кон 
развој на граѓански 
компетенции. 

Однесување кое 
подразбира активно 
учество како и 
толеранција и 
инклузивност. 

Даниела 
Гаштаровска 
Директор 
стручни 
соработници 

Септември - 
јуни  

Потребни средства за реализација на проектот: Од каде се обезбедени средствата: 

смарт телефони, персонален компјутер, интернет, печатач, 
хартија,  

училиштето 
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15. Поддршка на учениците  
15.1. Постигнување на учениците 

Успехот на учениците е прикажан во табелите од статистичкиот преглед. 
Од прво до трето одделение се вкупно 397 ученици кои согласно ЗОО се описно оценети. Од IV-IXодд. со 

бројчани оценки се оценети сите 721 ученици.  
Овој успех е објективен и се должи на реалните критериуми за следење на учениците преку формативно 

оценување и реално изведување на сумативна оценка.  
 
Постигнувањата на учениците од минатата учебна година по пол и по наставни предмети 

Предмети 
Одлични Многу добри Добри Доволни Недоволни Средна оценка 

Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Предмет 

Македонски јазик 337 277 23 37 8 20 0 2 0 0 4.89 4.75 4.83 

Математика 193 135 27 33 19 31 3 2 0 0 4.69 4.50 4.60 

Англиски јазик 225 176 12 17 4 7 1 1 0 0 4.90 4.83 4.87 

Втор јазик (француски и 
германски) 

216 162 17 26 9 12 0 1 0 0 4.86 4.74 4.80 

Ликовно образование 365 328 3 8 0 0 0 0 0 0 4.99 4.98 4.98 

Музичко образование 355 312 9 17 4 6 0 1 0 0 4.95 4.90 4.93 

Општество 126 134 0 1 0 0 0 0 0 0 5.00 4.99 5.00 

Природни науки 188 181 0 3 0 0 0 0 0 0 5.00 4.98 4.99 

Техничко образование 187 180 1 4 0 0 0 0 0 0 4.99 4.98 4.99 

Информатика 110 97 7 3 0 0 0 1 0 0 4.94 4.94 4.94 

Работа со компјутер и основи на 
програмирањето 

126 135 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 5.00 5.00 

Географија 207 163 29 25 6 12 0 1 0 0 4.83 4.74 4.79 

Историја 206 161 32 26 4 13 0 1 0 0 4.83 4.73 4.79 
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Етика 53 48 2 4 0 0 0 0 0 0 4.96 4.92 4.94 

Граѓанско образование 124 86 1 14 0 0 0 0 0 0 4.99 4.86 4.93 

Биологија 164 129 12 17 4 6 0 0 0 0 4.89 4.81 4.85 

Физика 89 53 24 20 10 25 2 2 0 0 4.60 4.24 4.44 

Хемија 92 48 19 28 13 20 1 4 0 0 4.62 4.20 4.43 

Иновации 58 37 2 6 0 0 0 0 0 0 4.97 4.86 4.92 

Физичко и здравствено 
образование 

365 335 3 1 0 0 0 0 0 0 4.99 5.00 4.99 

Творештво (Изборен предмет) 65 46 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 5.00 5.00 

Етика на религии (изборен 
предмет) 

29 25 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 5.00 5.00 

Класична култура во европската 
цивилизација (Изборен предмет) 

28 21 6 2 0 1 0 0 0 0 4.82 4.83 4.83 

Нашата татковина (Изборен 
предмет) 

48 42 1 0 0 0 0 0 0 0 4.98 5.00 4.99 

Вештини за живеење (Изборен 
предмет) 

55 52 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 5.00 5.00 

Техничко образование (Изборен 
предмет) 

50 29 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 5.00 5.00 

Проекти од ликовната уметност 
(Изборен предмет) 

26 27 0 2 0 0 0 0 0 0 5.00 4.93 4.96 

Вкупно 4087 3419 230 294 81 153 7 16 0 0 4.91 4.83 4.87 

 

Училиштето континуирано ќе ги следи постигањата на учениците.  Службата со одделенските раководители од 
прибраните податоци за постигнувањето на учениците по сите наставни предмети по квалификациони периоди 
пристапува кон компаративна анализа на поединечни ученички успеси. Предвидени се анализи и споредби на средниот 
успех, поведението и изостаноците, како и на постигањата според полот на учениците, по предмети и одделенија, 
етничката припадност, наставен јазик и др.  
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Одделенските и предметните наставници континуирано ќе го следат напредокот и постигањата на учениците и 
редовно ќе ги известуваат родителите на ученикот. Состојбата на успехот на ученикот по наставни предмети ќе ги 
утврдува одделенскиот совет, а родителот на ученикот ќе се информира преку евидентен лист. За крајниот успех на 
ученикот ќе се изготват свидетеслтва. 

Наставниот и стручниот кадар во училиштето континуирано работи на имплементација  на стандардите и 
критериумите за следење и оценување на постигањата на учениците.  

За да се подобри оценувањето на учениците, училиштето има изготвено „Кодекс за етичко однесување при 
оценувањето“. Во рамките на активите се забележува стандардизација на формулари за следење и оценување на 
постигањата на учениците. Успехот на учениците  им  е достапен на родителите во секое време во електронскиот 
дневник. Сите наставници редовно реализираат додатна и дополнителна настава и настојуваат да се подобри  нивниот 
квалитет, а со тоа да се подобри и успехот на учениците. Наставниците применуваат ефективни техники и стратегии за 
утврдување и подобрување на постигањата на учениците, се применуваат различни извори на знаења (енциклопедии, 
стручна литература), а се применува и ИКТ во наставата. За да се подобрат постигањата на учениците, потребна е  
поголема  вклученост на родителите во наставниот процес.     

   15.2. Професионална ориентација на учениците  

Тимот за професионална ориентација на учениците за оваа учебна година е во состав од педагог Снежана 
Мирчевска, психолог Тара Корач, спрецијален едукатор и рехабилитатор Ивана Цветановска, класните раководители 
на паралелките од девето одделение  Даниела Гаштаровска,  Светланка Арсеновска, Цветанка Поп Петрова и Љупка 
Лесовска во текот на оваа учебна година ќе продолжат со насочување на учениците за професионална ориентација 
преку активности кои најчесто ќе бидат организирани на одделенските часови а ќе опфаќаат:  

- запознавање на учениците со различни занимања, најчесто голем проблем е младоста на учениците и тесните 
хоризонти на спознанието со што се тие можат сакаа да се занимаваат но и за што најдобри резултати и задоволство 
ќе имаат. Од таа причина должност на возрасните е да им се долови современиот свет на кариерен развој проодност 
во образовниот систем и можноста за проширувањето на една професија. Особено ако се знае дека во денешниот свет 
на кариера секој може да се занимава со повеќе работи и неформално да се доедуцира повеќе пати во својот живот, но 
едно е важно дека основата на формалното образование е темел за да можеш да го држиш во раце кормилото на 
патот каде сакаш да стасаш. Ова треба добро да претстави на новите генерации средношколци за да можат да ги 
замислуваат своите можни позиции на занимања и успех.    

- следење и откривање на ученици со специфични способности и интереси ова е многу битна компонента  за подршка 
на учениците, особено за неодлучните, преку серија на анкети и работилници да се помогне во дефинирање на 
афинитетите на ученикот; 
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- средби со личности  со различни занимања оваа активност се пракрицира уште во пониските одделенија но доколку 
се има интерес за поедини професии за патот до успехот се предвидуваат и средби со успешни менаџери, новинари, 
пекари, претприемачи, писатели и сл.;  

-реализација на работилници со цел откривање на нови можности, таленти на учениците, поврзување на повеќе сродни 
интереси,  

- професионално советување на учениците,  

- претставување на средни училишта на отворени денови, презентации, научни претставувања на постигнувањата, 
базари, саеми на образование. 

 

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

спречување дискриминација 

Превентивните програми, планирани едукативни работилници со родители, ученици и наставници, вклучувањето 
на експерти за определените области на дејствување што ќе бидат реализирани во текот на оваа учебна година а се во 
однос на добросостојба на учениците нивна заштита и спрешување на дискриминација, се продолжува со досегашните 
планови и искуства. Запознавање и вклученост на учениците и родителите под водство и надзор на наставниот кадар и 
стручната служба во координација на директорот во организациите кои дејствуваат во нашата средина локална и 
пошироко како и во нашето училиште се со цел запознавање со правата, одговорностите на учениците, нивните 
родители и пошироката заедница во детекција, превенција, за пријавување и заштита на ученик-жртва на било која од 
формите на насилство, злоуптреба, занемарување и дискриминација и тоа: 

- Поддршка на работата на детска организација (планирање на работата, организирање акции, учество на состаноци). 

- Поддршка на работата на ученичкиот парламент (планирање на работата, организирање акции, учество на 
состаноци).  

- Поддршка на наставниицте и учениците во органиизрање на културни настани, екскурзии, хуманитарни акции.  

- Соработката со педагошката служба и дефектолог е континуирана со одделенските раководители и наставници како и 
со техничкиот персонал особено истакнувајќи ја соработката со наставниците од физичко и здравсвено образование со 
можност за најбрзо детектирање на повреди и слично, врсниците, соучениците и сл.  

- Идентификување на ученици со потешкотии во учењето, емоционални проблеми, надарени ученици, ученици со 
посебни образовни потреби и сл. Следење на прилагоденоста на  новодојдените ученици. Следење на процесот на 
преминот од одделенска настава во VI одд. Професионално информирање и советување на учениците. Следење на 
организацијата и реализацијата на содржините од воннаставните ученички активности. 
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- Советодавна работа со учениците кои покажуваат неадаптирано поведение ќе се реализира во континуитет. Почести 
и поредовни контакти со родителите со оние ученици кои манифестираа дисциплински проблеми како и проблеми со 
успехот и редовноста. Во добар дел од овие случаи се очекува подобрување на однесувањето, успехот и редовноста 
на учениците. За таа цел се предвидува стручни предавања и материјали пред стручните активи, учениците, со 
изработени анализи, информации, прегледи, извештаи, анкети за изборни предмети и др. 

Намалување на насилството се планира имплементација на активности во склоп на наставните содржини во текот на 
учебната година во соработка со наставниците и други стручни соработници. Преку одржување работилници и 
различни активности време на реализација одделенските часови и надвор од наставните часови. 

 

 

16.  Оценување 
        

     16.1. Видови оценување и календар на оценувањето 
 

„Со оглед на фактот дека состојбата и секако иднината на толку многу луѓе зависи од резултатите од 

оценувањето, важноста од оценувањето не може да се процени. За да биде успешен напорот вложен во оценувањето 

ученикот мора да има одговор на базичните прашања. Каде одам? Каде сум сега? Како да стигнам каде што одам? 

Како ќе знам кога сум стигнал таму? Дали сум на вистинскиот пат? Овие прашања се составен дел на секоја добра 

програма за оценување“.― KellogƔKellog (1999) 

Оценувањето е битен сегмент од наставниот процес кој има повеќенаменска функција. Иако првично неговата 

функција е дека ги мотивира учениците за поголеми достигнувања, сепак оценувањето е показател за многу други 

сегменти во наставниот процес како што се, работата на наставниот кадар, успешност при целосна реализација на 

наставната програма, специфичност на одредени предмети, посебно во сегментот оценување и сл. Токму затоа треба 

да се обрне посебно внимание, самиот процес на оценување да биде добро планиран, комплементарен, а со тоа ќе ги 

поттикнува и мотивира учениците и ќе им овозможи да ги прикажат своите највисоки способности. 

Формативното оценување, се смета дека е ефикасен начин за подобрување на успехот на учениците. На 

претходната практика на оценување на учениците која беше во најголем случај, сумативно оценување, се надополнува 

формативното оценување, па двата вида на оценување го прават процесот комплементарен. Тие се надополнуваат 

еден на друг, а заедно им обезбедуваат на наставниците податоци за напредокот и постигањата на учениците. Ваквите 

информации им овозможуваат на наставниците да донесуваат одлуки за поефективно прилагодување на наставата кон 

образовните потреби на учениците, но и креирање на најпогодна средина на поддршка во која учениците се 

помотивирани да учат. 
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Цели на оценувањето како дел од наставниот процес 

  Оценувањето има за цел да ги подобри постигањата на учениците 

  Оценувањето обезбедува целосни информации за постигањата на ученикот 

  Оценувањето е составен дел на наставниот процес (на учењето и на поучувањето) 

  Оценувањето се базира на користење на повеќе различни методи 

  Оценувањето е континуиран процес 

  Оценувањето е праведно 

  Оценувањето е транспарентно     

 Оценувањето е валидно и релијабилно 

 Заемните односи на оценувањето, учењето и поучувањето се вградени во наставните планови и програми на 

секој наставник. 

  поучувањето - активноста ја презема наставникот за да ги научи учениците, 

  учењето - ученикот активно го учи наставниот материјал 

  оценувањето - следење, насочување и утврдување на постигањата на учениците. 

 Наставникот совесно ги следи водечките функции на оценувањето во наставниот процес 

  Обезбедува информации за постигањата на ученикот во училиште – целосни информации за знаењата, 

ставовите и вештините 

  Им помага на учениците во учењето – колку ќе научат и како ќе научат зависи од тоа како и што оценува 

наставникот, дава увид во сопственото напредување и делува мотивирачки. 

  Им помага на наставниците во поучувањето- според постигнувањата на учениците зависи што и како 

наставникот поучува. 

Училиштето ги применува законските прописи што го регулираат оценувањето на учениците. Наставничкиот 

совет на училиштето има усвоено кодекс на оценување и училишни критериуми и стандарди за оценување, чија 

основна цел е да го поддржи учењето на секој ученик. 
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Видови оценување и календар на оценување 

Одделенија Вид на оценување и календар на оценување 

I – III Описно преку цела година 

IV – VI Комбинирано (прво тримесечие, полугодие и трето тримесечие описно, на 

крајот на годината бројчано)  

VII - IX Бројчано преку цела година 

 

Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот на учениците го вршат наставниците во 
училиштето. Постигањата на учениците во основното училиште се проверуваат формативно и сумативно и се 
запишуваат со описни и/или бројчани оценки. Во првиот период, постигањето на ученикот во текот на наставната 
година по задолжителните и изборните предмети се запишуваат со описни оценки. Ученикот на крајот на прво 
полугодие добива известување за успехот со описни оценки, а на крајот на учебната година добива свидетелство со 
описни оценки. Во вториот период, постигањето на ученикот во текот на наставната година по задолжителните и 
изборните предмети се запишуваат со описни и бројчани оценки. Ученикот на крајот на прво полугодие добива 
известување за успехот со описни оценки, а на крајот на учебната година добива свидетелство со бројчани оценки и 
оценка за општ успех. Во третиот период, постигањето на ученикот во текот на наставната година по задолжителните и 
изборните предмети се запишуваат со бројчани оценки. Ученикот на крајот на прво полугодие добива известување за 
успехот со бројчани оценки, а на крајот на учебната година добива свидетелство со бројчани оценки и оценка за општ 
успех. Општиот успех на ученикот се утврдува врз основа на годишните оценки од сите предмети според наставниот 
план на крајот на годината, а за учениците упатени на поправен испит по завршувањето на поправните испити.  

На почетокот на секоја учебна година наставниците изготвуваат План за писмено проверување на постигањата 
на учениците и истиот е евидентиран во дневникот на паралелката. Исто така проверувањата на постигањата на 
учениците (формативно и сумативно оценување) со однапред утврдена динамика, наставниците ги дефинираат во 
нивните годишни тематски и дневните планирања. Се користат форми, методи на следење, инструменти за следење на 
постигањата на учениците (чек листи, аналитички листи, увид во портфолио...) Секој наставник води досие за ученици 
и портфолио на наставник. Досието за ученици содржи ученички изработки со цел перманентно следење на учениците 
и формирање објективна оценка. Портфолиото на наставникот содржи дел од изработките на учениците, планирањата 
и превземените активности за реализација на редовната настава и воннаставните активности. Одделенскиот 
наставник, односно раководител на паралелката е должен да го извести родителот за успехот на ученикот најмалку два 
пати во секое полугодие. Ученикот од прво заклучно со петто одделение, по правило, не може да го повторува 
одделението. Ученикот којшто на крајот на наставната година во шесто, седмо, осмо и деветто одделение има 
негативна оценка до два предмета се упатува на поправен испит.  



Годишна програма за работа на ООУ ,,Љубен Лапе” за учебната 2021/2022 година 

 

109 
 

16.2. Тим за следење, анализа и поддршка 
 

 Во училиштето се формира тим за следење, анализа и поддршка на наставниците при изведувањето на 
процесот на оценувањето и проверка на усогласеноста на оценувањето со предвидените стандардии критериуми за 
оценување. Се утврдува процедура за поплаки и жалби по добиени оцени, се утврдува начин на информирање на 
родителите и учениците за овие прашања. Следењето и проверувањето ќе се реализираат преку непосредни 
педагошки увиди, изготвување извештаи, анкетирање, анализи, информации, периодични писмени согледувања, 
полугодишен и годишен извештај и слично, нивно разгледување на состаноците на стручните органи и тела и 
донесување заклучоци и ставови по истите. Следење, анализа и поддршка при усогласувањето на оценувањето со 
предвидените стандарди врши директорот и стручната служба. Со стандардите и критериумите за оценување се 
запознаени учениците и родителите. 

 
Прилог: Акциски план за следење, анализа, вреднување и подршка во оценувањето 

Задача Активност Временска 
рамка 

Носител Начин на 
спроведување 

(ресурси) и 
инструменти 

Очекувани 
резултати 

Одговорни 
лица 

План за 
писмено 
проверување 
на учениците 
во класичен 
и 
електронски 
дневник 

Проверка на 
евиденција на 
планирани 
писмени работи 
Проверка на 
зачестеност на 
закажани 
писмени работи 
 

септември Наставници Интернет 
Комјутер 
Чек листа, 
извештај 

Навремено  
информирање, 
пополнување на 
педагошката 
документација, 
избегнување на 
изработка на 
писмени работи 
повеќе од една на 
ден и повеќе од 
две неделно 

Марија  
Новеска 
Љупка 
Лесовска 
Александра 
Пешевска 
Митановска 

Ревидирање 
на кодексот 
за 
оценување 

Разгледување и 
дополнување 
на постоечкиот 
кодекс за 
оценување на 
постигањата на 
учениците 

Септември 
 

Наставници 
Директор 
Педагог 
Психолог 
Дефектолог 

Анкетни 
листови 
Постоечкиот 
Кодекс за 
оценување 

Почитување на 
појдовните 
вредности на 
оценувањето како 
почитување, 
демократичност, 
чесност, 
праведност, 
интегритет, 
храброст 

Ученици 
наставници 
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Заедничко 
креирање на 
инструменти 
за 
оценување – 
пообјективно 
оценување 
на учениците 

Уредување на 
пано за 
оценување  
Следење на 
процесот на 
оценување на 
постигањата на 
учениците во 
училиштето 

Континуира
но цела 
учебна 
година 

Одделенски 
и предметни 
наставници 
Тим за 
оценување 

-стандарди за 
оценување 
 - критериуми 
за оценување 
 -инструменти 
за оценување 
 -записи од 
формативно и 
сумативно 
оценување 

-Поттикнување 
на учениците да 
напредуваат 
преку 
самооценување 
-Повисоки 
постигања кај 
учениците 

 
Директор 
Стручна 
служба 
Ученици 
Наставници 

Користење 
на современи 
форми, 
методи и 
техники на 
работа 

Следење на 
процесот на 
реализација на 
наставата 

Континуира
но цела 
учебна 
година 

Наставници 
Директор 
Педагог 
Психолог 
Дефектолог 

-планирања 
на настава 
-инструмент 
за следење 
на наставен 
час 

Успешно 
изведување на 
наставна дејност 
и користење на 
современи 
методи и техники 

Педагог 

План за 
хоризонтална 
и вертикална 
соработка 
помеѓу 
активите во 
училиштето 

Споделување 
искуства од 
добра пракса, 
инструменти за 
оценување, 
размена на 
искуства преку 
овторени 
часови 

Ноември, 
февруари 

Наставници 
Директор 
Педагог 
Психолог 
Дефектолог 

Состанок, 
отворен час 
инструменти 
за оценување 

Поттикнување на 
наставниците да 
реализираат 
часови со 
подготвени 
инструменти за 
оценување или 
иструменти кои 
самостојно ќе ги 
изработат 
учениците и со 
тоа ќе влијаат врз 
подобрување на 
учењето 

Марија  
Новеска 
Љупка 
Лесовска 
Александра 
Пешевска 
Митановска 

Статистички 
извештај 

Анализа на 
постигањата по 
паралелки, 
одделенија, 
наставни 
предмети и 
подрачја 

Ноември, 
јануари, 
април, јуни 

Наставници Формулари за 
статистички 
извештај на 
секоја 
паралелка 

Откривање на 
јаки и слаби 
страни  во 
оценувањето 

Александра 
Пешевска 
Митановска 
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      16.3.  Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно-образовниот кадар 

 
Тимот за следење и анализа во оваа учебна година ќе биде составен од Директоерот на училиштето и Стручните 

соработници во ООУ „Љубен Лапе “ врз основа на „Планот за работа на директорот на училиштето“ и посебните 
„Планови на стручните соработници на училиштето“ кои подразбира педагог, психолог и дефектолог (специјален 
едукатор и рехабилитатор) и врз изработените инструменти за следење на посета на наставен час и воннаставна 
активност на работата на наставниот кадар во основното училиште според строго утврдена рамка ќе се следи работата 
на наставниот кадар.  
 Целта е утврдување на нивото на реализација на наставните цели од програмата следење на постигнувањата на 
учениците и нивното напредување, согласно стандардите на програмата, постапката на приод од наставник кон ученик 
со потешкотии во учењето и/или работа со талентиран односно ученик со посебна програма за работа.  
При откривање на поединец наставник кој има потешкотии и остварува послаби резултати во работата се приоѓа кон 
подршка за подобрување  на работењето.  
Доколку се утврдат со анализите потреби за подршка на наставници кои имаат поголеми успеси се мотивираат да се 
вклопат во дополнителни тимови за претставување на училиштето преку натпревари, базари, соработки со училишта, 
презентации во локалната самоуправа и слично. 
 Соработката со други воспитно - образовни институции надвор од училиштето и оваа учебна година ќе се одвива 
во континуитет преку активна двонасочна комуникација со тенденција истата да се продлабочи. Контактите со МОН, 
ДПИ и БРО ќе продолжат да се одвиват согласно нивните побарувања за податоци и информации за ажурирање на 
нивната работа. 
  

16.4. Самоевалуација на училиштето 
Училишната  комисија за спроведување на самоевалуацијата на ООУ „Љубен Лапе“ , општина Аеродром, Скопје 

за период 2018-2020 година, изврши самоевалуација на работата и постигањата на училиштето. 
 
Училишна комисија за самоевалуација: 

1. Елида Мелова, наставник 
2. Бранкица Јованова, наставник 
3. Добрила Јовановска – Ѓоргон, наставник 
4. Снежана Мирчевска, педагог 
5. Весна Манчевска, родител 

 
Самоевалвацијата се изврши врз основа на индикаторите за квалитет распоредени во седум подрачја:  
1. Наставни планови и програми  (одговорно лице: Љупка Лесовска),  
2. Постигнувања на учениците (одговорно лице: Јасминка Костадиновска),  
3. Учење и настава  (одговорно лице: Марина Митковска),  
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4. Поддршка на учениците  (одговорно лице: Светлана Николовска),  
5. Училишна клима  (одговорно лице: Јасмина Велкова),  
6. Ресурси  (одговорно лице: Мирјана Накова)  
7. Раководење, управување и креирање политики  (одговорно лице: Елизабета Славковска).  
 

За спроведување на самоевалуацијата беа ангажирани голем број на наставници , распоредени во седум тима 
на делување. За секој тим имаше определено одговорно лице кое ја координираше работата на тимот. 

Од самоевалуацијата произлегоа следните приоритети: континуирано ажурирање на веб страната, набавка на 
компјутери, компјутерска опрема и нагледни средства, поголема вклученост на учениците со посебни образовни 
потреби во воннаставните активности и зголемување на просторниот капацитет.  
 

17. Безбедност во училиштето  
                                

Безбедноста на училиштето, и на сите вработени заедно со учениците, е една од најприоритетните работи во 
училиштето.Затоа се преземаат мерки за безбеден и пријатен престој на учениците,вработените, а секако и за 
повремените посетители. Од овие причини во текот на годината се реализираат предавања од страна на 
Министерството за внатрешни работи кои преку предавања ја зголемуваат свеста кај учениците за безбедност, лична и 
на останатите. 

Обуките се од големо значење на наставниот кадар, за да знаеме како да се заштитиме и како  правилно и 
соодветно да реагираме во дадена ситуација на некоја елементарна непогода (пожар,поплава,земјотрес). 

Големо значење за безбедноста на училиштето играат лицата од обезбедување кои ја претставуваат својата 
агенција. 

Една од најспецифичните работи кои условуваат добра безбедност и заштита е почитувањето на куќниот ред на 
училиштето, а тоа се постигнува со воспитно образовното влијание на сите вработени. На учениците им е посочено да  
избегнуваат опасни игри .Едукацијата се реализира преку најразлични работилници кои се многу корисни и практични.                        

Особена улога за безбедноста на учениците имаат и дежурните наставници определени во распоред на наставни 
часови.Тие се грижат за заштитата и  сигурноста на учениците додека се во училиште.Нашето училиште има изготвено 
план за евакуација доколку се случи некоја несакана елементарна појава 
 

 Училишниот простор во училишната зграда и училишниот двор е безбеден за изведување настава и воннаставни 
активности. Училиштето е оградено со метална ограда и има три влеза во неговиот двор. Училишниот двор е простран 
со бетонски, асфалтиран и зелен дел и ги задоволува потребите за игра на учениците. Училиштето има пропишани 
мерки и активности за безбедност на учениците во текот на наставата во училишната зграда и во училишниот двор и 
истите ги реализира според планираното.За безбедноста во училишниот двор се грижи и агенцијата која го обезбедува 
училиштето и училишниот двор. Инфраструктурата во училиштето (мебелот, скалите, подовите, покривот, прозорците, 
струјните места, дворот, итн.) се безбедни и не претставуваат потенцијална опасност од повреди на учениците. 
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Ред. 
Бр. 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор  За кого е наменета Очекувани резултати 

1.  

Изработка на 
распоред за 
дежурства на 
наставниците и 
распоред за 
дежурства на 
техничкиот персонал 
 
Поставување 
предупредувачки 
табли во ходниците 
или на влезот во 
училиштето со натпис:  
„ВЛАЖЕН ПОД“ 
 

Прва недела на 
септември 
 
 
 
 
 
 
Секогаш кога е 
потребно во 
текот на целата 
година 

Директор, домаќин, 
одговорен наставник 
за изготвување 
распоред на 
наставните часови од 
предметна и од 
одделенска настава 
 
 
 
 
Хигиенско-техничкиот 
персонал 

 
Ученици, 
наставници 
 
 
 
 
 
 
За секој што се 
движи низ ходници 
и влегува во 
училиштето 

Поголема безбедност  и 
контрола на движењето 
на учениците во 
училишната зграда и 
училишниот двор. 
Контрола на 
надворешни посети во 
училишната зграда 
 
 
 
Безбедно движење во 
училиштето 

2.  

Предавање за 
безбедноста во 
сообраќајот: 
„Безбедно до 
училиште“ 

Октомври  

Гостин од Полициска 
станица, сообраќаец 
Наставник по 
техничко 
образование 

За учениците од 
првиот период на 
деветгодишното 
основно 
образование 

Најмалите ученици да 
ги научат основните 
правила во сообраќајот, 
потребни за нивно 
безбедно и самостојно 
пристигнување во 
училиште. 
 
 
 

3.  

Изготвување 
правилник за престојот 
и движењето на 
учениците и 
родителите во 
училиштето 
 

Декември  

Совет на родители, 
стручна служба, 
одделенски 
наставници, останати 
наставници, 
директор, 
 
 

За сите ученици и 
нивните родители 

Да се воведе ред во 
движењето на ученици и 
родители во училишната 
зграда и училишниот двор 
за време на наставата; да 
се зголеми безбедноста 
на учениците 
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4.  
Основање на секција 
за прва помош и 
заштита 

Еднаш месечно 
во текот на 
учебната 
година. 

Наставници по 
биологија, физичко 
образование и 
вештини на живеење, 
наставници од 
одделенска настава 

Ученици од вториот 
и третиот период на 
деветгодишно 
основно 
образование 

Учениците знаат како да 
постапат кога треба да се 
укаже прва помош. 
Учениците да постапуваат 
според претходно 
подготвени процедури 
 

5.  

Изготвување на 
протокол за 
однесување во случај 
на елементарна 
непогода 

Ноември  
Училишен тим за 
прва помош и 
заштита 

За сите присутни во 
училиштето 

Во случај на елементарна 
непогода, учениците и 
вработените да ја знаат 
својата улога и место и да 
се однесуваат според 
пропишаните правила од 
протоколот 
 

6.  

Обележување на сите 
потенцијално опасни 
места во училиштето и 
училишниот двор 

Континуирано 

Домаќинот на 
училиштето 
Хаусмајсторот  
Технички персонал 

За сите присутни во 
училиштето 

Спречување на несакани 
незгоди и повреди 

7.  
Обука за заштита од 
пожар и земјотреси 

Договорно   
Ученици и 
вработени 

Навремено и соодветно 
справување со непогода-
пожар и земјотрес 
 

8.  
Симулација на 
елементарна непогода 

 Јуни  
Училишен тим за 
прва помош и 
заштита 

За сите присутни во 
училиштето 

Учениците и вработените 
ќе увежбуваат 
однесување при 
елементарна непогода 
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18. Грижа за здравјето      
 
   18.1. Хигиена во училиштето 

Во училиштето ќе се изработи план за организација и хигиена на просторот во училиштето и ќе се назначат 
одговорните лица за следење на неговата реализаија. Планот ќе содржи листа со задолжителни термини за чистење 
на тоалетот, училниците, ходниците на кој ќе се потпишуваат помошно-техничките лица за да може одговорното лице 
да има увид во редовното одржување на хигиената.. 

Пред започнување на учебната година основното училиште детално ќе биде исчистено. 
На влезот од училиштето ќе се постави средство за дезинфекција на обувките и рацете на учениците и 

вработените во училиштето.  
Учениците редовно ќе ги мијат рацете со вода и течен сапун, пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет, по 

доаѓање од надвор и кога рацете изгледаат валкани. По миењето рацете ќе се исушат со впивателна хартија, брисач за 
раце за еднократна употреба, која се фрла во корпа за отпадоци. Средствата за дезинфекција на рацете за учениците 
и вработените ќе бидат поставени и во секоја училница и службените простории.  
    Површините кои почесто се изложени на допир, ќе се дезинфицираат на почетокот и на крајот на секоја смена.  

Просториите ќе се проветруваат неколку пати на ден, пред пристигнувањето и по заминувањето на учениците, 
како и за време кога учениците ќе бидат во училишниот двор.  

Чистењето на училниците ќе се врши во време кога учениците се во училишниот двор и по завршување на сите 
училишни активности, со вода и сапун/детергент и средство за дезинфекција. Тоалетите, холот, скалите и останатите 
заеднички простории ќе се чистат почесто, додека учениците се на настава и по завршувањето на сите училишни 
активности. 

Од страна на наставниците и учениците ќе се спроведуваат активности (прилагодени на возраста на учениците, 

како и предметот кој го предаваат) кои ќе ја потенцираат важноста од оддржување на училиштето и училишниот двор 

чист, а и сите чинители на образовниот процес ќе имаат висока самосвест се со цел да имаме чиста работна средина. 

Активностите ќе бидат интегрирани во самите наставни содржини, за учениците од мала возраст да научат да ја 

почитуваат околината, (не фрлајќи отпадоци,туку селектирајќи го отпадот) и да посакуваат да имаат здрава околина за 

живеење.   

    18.2. Систематски прегледи 
Со систематски прегледи ќе бидат опфатени учениците од прво, трето и седмо одделение. Учениците од 

одделенска настава на систематските прегледи ќе бидат придружувани од своите одделенски раководители, додека 
пак учениците од предметна настава ќе бидат придружувани од наставник кој во тој момент е слободен или од 
одделенскиот раководител на паралелката, сè со цел наставата да се одвива непречено.  
 За девојчињата од VI одделение ќе се одржи предавање на тема ,,Едукативна програма за промените во 
пубертетот кај девојчињата. 
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18.3. Вакцинирање 
  Со календарот за имунизација и вакцинација ќе бидат опфатени учениците од прво, второ, шесто и осмо одделение: 6 
години (I одделение) Мали сипаници, рубеола, заразни заушки (1 доза) - I ревакцинирање 7 години (II одделение) 
Туберкулоза (со тестирање) (1 доза) Детска парализа (1 доза), дифтерија, тетанус (1доза) - I ревакцинирање; II 
ревакцинирање; III ревакцинирање 12 години, 2 и 6 месеци после првата доза (VI одделение); Инфекции со хуман 
папилома вирус (HPV) (само за девојчиња) (3 дози) - вакцинирање 14 години (завршна година на основно училиште) 
Рубеола (само девојчиња) (1 II ревакционирање доза); Детска парализа (1 доза); Дифтерија, тетанус (доза); III 
ревакцинирање; IV ревакцинирање.  

Дел од учениците ќе  поминат на преглед на заби и ќе се направи залевки.  
Процесот на вакцинација и имунизација ќе се изведува како и досега во поликлиника “Јане Сандански” 

Аеродром, a за сето тоа училишниот педагог ќе води евиденција. 
 
18.4. Едукација за здрава исхрана – оброк во училиштата 

Од суштинска важност е учениците од мала возраст да се добро запознаени со здравата и правилна исхрана, за 
нивен правилен развој. Училиштето е потребно да организира соодветна едукација во рамките на наставата, во текот 
на часовите по одделенска заедница/одделенски часови како и интегрирано во наставните содржини по различните 
предмети, на пр. на часовите по природни науки, а во предметна настава на часовите по биологија и др.предмети.  

Со цел поадекватна едукација на учениците како да се хранат здраво наставниците организираат различни 
работилници, електронски или во самите училници, поттикнувајќи ги учениците самиот оброк/ужинка да им содржи 
хранливи вредности, нутритиви неопходни за нивното здравје. Учениците да се едуцираат за поимот органска храна, 
брза храна- наспроти здрава исхрана богата со витамини,минерали, протеини и јаглехидрати, правилно избалансирани 
оброци во денот, и тоа се во рамките на проектни активности, флаери, реалија (на пр. да понесат/приготват овошна 
салата), драмски активности, ученички изработки кои ќе бидат сликовит приказ (пр.пирамида на исхрана) и ќе бидат 
истакнати/презентирани на видливи места во училишните простории, како и предавања од родители кои што се 
едуцирани за соодветни теми.  

Наставниците со учениците во рамките на одбележување на Светскиот ден за здрава храна, реализираат 
драмски и креативни активности (пишување текстови, поезија или ликовни активности) насловени како „Здрава храна 
за детство безмана“ , „Касни- порасни”и сл.називи.  
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19. Училишна клима  

19.1. Дисциплина 
 
Дисциплината во училиштето го опфаќа меѓусебниот однос на сите субјекти во воспитно-образовниот процес, помеѓу 
учениците, наставниците и персоналот, како и односот на секој од нив поединечно кон материјалните добра и 
училишниот имот. Училиштето е препознатливо по квалитетот на работењето и постигањата на учениците. 
Целокупниот колектив води грижа за дисциплината и безбедноста на учениците во училиштето.  
Во текот на учебната 2021/2022 година, сите субјекти вклучени во воспитно-образовниот процес и останатите 
вработени во училиштето ќе тежнеат кон одржување на училишната клима во која секој ученик и вработен се чувствува 
сигурно, почитувано и пријатно. 
Дисциплината е пропишана и се реализира според повеќе правни акти, меѓу кои: правила за однесување на учениците, 
куќниот ред на училиштето, интерните правила за педагошки мерки, како и распоред на дежурства на наставниот кадар 
во училиштето. Во нив детално се разработени правилата за однесување на секој од горенаведените субјекти како и 
санкциите во случај на прекршување на утврдените правила. Исто така, изработен е и календар за дежурство на 
наставниците, кој ќе придонесе за воспоставување на поголема контрола во училиштето. 
Во паралелките климата ќе биде работна и мотивирачка, а наставниците ќе ги охрабруваат и мотивираат учениците со 
цел да постигнат позитивни и повисоки резултати. 
 
19.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето   
 
Во уредувањето и одржувањето на просторот во училиштето и дворот ќе учествуваат сите субјекти вклучени во 
наставно-образовниот процес. Секој наставник во својот кабинет или училница ќе го уредува просторот според 
потребите и наставните содржини, додека училишните ходници и главниот хол ќе го одржуваат членовите на ликовната 
и литературната секција со предметните наставници по ликовно образование и македонски јазик.  
Истакнувањето на трудовите на ученици во училницата и училишниот хол и понатаму останува да биде позитивна 
практика за вреднување и мотивирање на учениците за понатамошни и поголеми достигнувања. Сепак, доколку оваа 
година наставата се одвива на далечина заради пандемијата на вирусот Ковид-19, оваа практика се планира да се 
изведува преку Интернет страницата на училиштето, каде што ќе продолжат да бидат објавувани нивните трудови и 
изработки.  
Значајни настани и активности е планирано да бидат одбележувани со прикладна тематска иконографија изработена 
од страна на учениците и наставниците. Во случај наставата да продолжи да се изведува на далечина, учениците ќе 
бидат поттикнати и мотивирани да творат на теми поврзани со значајните настани, а нивните трудови ќе бидат 
изложени во галеријата на Интернет страницата од училиштето.  
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19.3. Етички кодекси 
 
Училиштето има изработено Кодекс на однесување за сите лица кои се вклучени во училишниот живот – ученици, 
вработени (наставници, стручни соработници, технички персонал) и родители.   
Преку јасно дефинирани правила, етичкиот кодекс ја дефинира посветеноста на училиштето за подобрување на 
условите во кои се учи и работи. 
Кодекс на однесување кој се однесува на сите структури: (прилог) 
Етичките кодекси се базираат врз основа на неколку клучни аспекти: 

 Промоција на моралните и културните вредности  
 Почитување на академските традиции, зачувување на достоинството и самодостоинството на поединецот 

вклучен во наставно-образовниот процес 
 Сестрана грижа за учениците 
 Одржување и развивање на етиката и благородното однесување со неповредување на личноста на секој 

поединец, помагање и развивање на општите хуманистички идеи помеѓу сите структури во училиштето (ученици, 
наставници, стручни соработници, технички персонал и родители).  

Постои взаемно почитување меѓу сите структури во училиштето. Наставниците преку меѓусебна професионална 
соработка, како и соработка со раководниот кадар и стручните соработници ја одржуваат позитивната училишна клима 
и атмосфера која делува поттикнувачки на учениците. Однесувањето на вработените и учениците е соодветно на 
пропишаните принципи во Кодексот на однесување на училиштето.  
 
Вработените се грижат за однесувањето и безбедноста на учениците, како за време на часовите, за време на 
одморите, така и при приемот и заминувањето на учениците од училиште. Постои распоред за дежурства на 
наставниците во ходниците, училниците и училишниот двор и се води секојдневна евиденција за тековните 
збиднувања.  
 
Во случаи на непочитување на правилата на однесување се постапува соодветно Правилникот за изрекување 
педагошки мерки, пропишан со Законот за основно образование и Интерниот правилник на училиштето, вклучувајќи ги 
и евидентните листови за насилно однесување помеѓу учениците кои ги водат наставниците, како и протоколите за 
упатување на разговор на учениците кај стручните соработници. 
Во училиштето нема простор за насилство, притисок и омаловажување (мобинг) меѓу врсниците или вработените во 
било кој однос (наставник-ученик, ученик-ученик, наставник-наставник/вработен во училиштето, наставник-родител), 
поткуп или омаловажување, односно за секое однесување кое е спротивно на професионалните заложби, како и 
граѓанските и етички вредности. Со Кодексот на однесување во училиштето, сите се обврзуваат со својата чест дека 
ќе се придржуваат кон овие определби и норми како составен дел од својата професионална работа.  
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19.4. Односи меѓу сите структури во училиштето 
 
Во училиштето постои конструктивна комуникација помеѓу сите структури во него (Директор, Училишен одбор, Совет на 
родители, Ученичка заедница, Стручни активи).Таа комуникција се темели на вистински вредности и принципи кои 
помагаат за подобрување на училишната клима и односите во него. Односите во училиштето се градат врз основа на 
достоинството и самодостоинството.  
 
Одговорните на сите структури го сочинуваат тимот кој се грижи за надминување на евентуалните негативни појави во 
однос на училишната клима, изготвувајќи предлог мерки за нејзино подобрување. Со цел подигнување на квалитетот 
на комуникацијата и меѓусебната доверба и соработка, вработените во училиштето, како и досега, ќе остваруваат 
формални и неформални средби, односно ќе се организираат заеднички прослави, екскурзии, свечености, посети и сл.  
 
Планот за развој и поддршка на односите меѓу сите структури во училиштето ги вклучува следните аспекти: 
 
Активности со наставници  
За подобрување на односите меѓу сите структури во училиштето со цел остварување пријатна климата за работа, во 
учебната 2021/22 година планирани се различни облици на комуникациски вештини со наставниците, учениците и 
родителите. 
1. Соработка со наставници од други етнички заедници во запознавање на различните култури (МИО) – работилници 
кои ќе се оддржат со физичко присуство или онлајн  
2. Аспекти на најчести конфликти помеѓу различни структури во училиштето - дебата 
3. Репаративни пристапи во разрешување на конфликти – начини на организирање состаноци помеѓу страните во 
конфликтот – дебата 
4. Негување на тимска работа во колективот – начин на добра соработка – дебата 
 
 
Активности со родители 
Во училиштето родителите редовно ќе бидат информирани, преку следните форми на соработка: 
1. Родителски средби на ниво на паралелка. Овие средби се планираат од страна на одделенскиот раководител. 
Истите се реализираат пет пати во текот на една учебна година и тоа по следниот редослед: септември, ноември, 
јануари, март и јуни. По потреба одделенскиот раководител може да закаже и вонредни средби со цел решавање на 
некои заеднички проблеми. 
2. Индивидуални средби со одделенскиот раководител. Овие средби се остваруваат на приемни денови определени 
од одделенскиот раководител. 
3. Индивидуални средби со предметни наставници. Овие средби се остваруваат на приемните денови определени од 
активот на соодветната генерација. 
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4. Општи родителски средби. Овие средби се организираат на ниво на училиште од страна на Директорот и стручните 
соработници во текот на годината и тоа во месеците: септември и март, а по потреба за решавање на одредени 
проблеми, почесто. 
5. Средби со директорот. Родителите кои имаат потреба од средба со Директорот на училиштето можат да ги 
остварат по претходно најавување. 
6. Соработката со психологот на училиштето. Оваа соработка се остварува со родителите на учениците во текот на 
сите работни денови на училиштето. Психологот во конкретни случаи секогаш дава приоритет на можноста на 
родителите за термин на соработка. Советување со родителите е утврдено со програмата за работа на психологот. 
Овие средби со родители се задолжителни. 
 
Социјализација на сите учесници во наставно-образовниот процес во училиштето 
 
Како и секоја учебна година, училиштето ќе се стреми да организира заеднички средби и прослави како на пример по 
повод  Денот на училиштето – Патронат, Нова година – 31 декември, Ден на жената – 8 март, Ден на шегата – 1 април, 
полуматурска прослава – 10 јуни, екскурзии за учениците и наставниците.  
 
Сепак, оваа година организацијата на средбите и екскурзиите во голема мера ќе зависат од текот и развојот на 
пандемијата на вирусот Ковид19, како и од безбедносните и здравствени препораки и протоколот на Комисијата за 
заразни болести на Република Северна Македонија, Министерството за здравство на Република Северна Македонија, 
и одлуките со сила на закон донесени од страна на Владата на Република Северна Македонија во насока на 
превенција и заштита од здравствената закана. 
 

20. Професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар  

20.1. Детектирање на потребите и приоритетите 
 По извршениот увид во личните професионални планови; интервјуата со наставниците, стручната служба и 
директорот, утврдивме дека наставниот кадар има потреба од: 

 Поголема поддршка во планирањето и реализацијата на наставата во прво и четврто одделение 
согласно новата Концепција за основното образование, од страна на стручната служба и директорот. 

 Анализа и дополнување на механизмите за оддавање признание на ефективните и истакнатите 
наставници. 

 Поддршка за подобрување на професионалниот однос кон работата на наставниот кадар, но и 
стручната служба. 

 Поддршка на вработените за враќање во нормални услови на работа, подобрување на училишната 
клима, по работа во услови на пандемија.  

 Поддршка за мотивација на наставниците за поголема вклученост во Еразмус+ проекти 
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20.2. Активности за професионален развој 

Р. 
Бр. 

Планирана 
програмска 
активност 

Време на 
реализ. 

Реализатор Ресурси 
Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице за 
следење на 
активноста 

1.  

Истакнување 
календар на 
активностите од 
Годишната програма 
на училиштето 

Септември  

Снежана 
Мирчевска 
Тара Корач 
Ивана 
Стојанчова 

Годишна 
програма на 
училиштето 

Потсетување и 
навремено 
реализирање на 
планираните 
активности 

Менка 
Стојановска 

2.  

Детектирање на 
наставници за 
поддржан 
професионален развој 

Септември, 
октомври 

Снежана 
Мирчевска 
Тара Корач 
Ивана 
Стојанчова 
Марјана 
Панчевска 

Лични 
професионални 
планови на 
наставниците 

Сознанија за 
изготвување на план 
за професионален и 
кариерен развој 

Мирјана 
Накова 

3.  

Реализација на 
планот за личен 
професионален и 
кариерен развој 

континуирано Наставен кадар 
Поддршка од 
тимот 

Подобрување на 
професионалните 
компетенции на 
наставниците 

Марина 
Митковска 

4.  

Увид во 
професионалното 
досие на 
наставниците 

јуни 
Тим за 
професионален и 
кариерен развој 

Досиејата на 
наставниците 

Сознанија за 
реализираните 
активности, 
верификација на 
содржината на 
досието. 

Александра 
Пешевска 
митановска 
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   20.3. Личен професионален развој 
За оваа учебна година според изготвените лични планови тимот за професионален и кариерен развој ги планира 

следните активности: 

Р. 
Бр. 

Планирана 
програмска 
активност 

Време на 
реализ. 

Реализатор Цели 
Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице за 
следење на 
активноста 

1.  

Обука за Microsoft 
office (Word, 
PowerPoint, Excell) за 
стручна служба и 
наставен кадар 

Август 
2021г. 

Дејан 
Дамјановски 
 

Подобрување на 
вештините од МЅ на 
стручните 
соработници 

Намалување на грешките 
и зголемување на 
ефикасноста при 
изработка на 
документацијата 

Александра 
Пешевска 
Митановска 

2.  

Работилница за 
имплементација на 
новата Концепција во 
основното 
образование 

Септември 
2021г. 

Александра 
Пешевска 
Митановска 
Викторија 
Пауноска 

Запознавање на 
наставниот кадар со 
новата Концепција на 
основното 
образование, 
принципи, методи, 
планирања. 

Наставниците од прво и 
четврто одделение да 
можат да формираат 
тимови за изготвување на 
планирањата. Останатите 
наставници да добијат 
претстава во кој правец 
се движи поучувањето 
според новата 
концепција. 

Мирјана 
Накова 

3.  
Работилница / обука 
за користење онлајн 
платформи  

септември 
Дејан 
Дамјановски 

Да се научат и 
повторат некои 
основни а корисни 
онлајн алатки за 
квалитетно држење 
настава 

Остручување на 
наставниците за водење 
онлајн настава; 
подигнување на 
самодовербата на 
наставникот и 
намалување на стравот 
за пристап и олеснување 
во спроведувањето на 
ваквиот тип подучување. 

Марина 
Митковска 

4.  Работилница / обука ноември Соња Данева Да се потсетат и Стекнување сознанија за Александра 
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за утврдување на 
професионалните 
задачи на кадарот. 

Добрила 
Јовановска 

запознаат 
вработените со 
работните задачи кои 
произлегуваат од 
промените во 
законската 
регулатива поврзана 
со основното 
образование. 

обемот на работата на 
кадарот во училиштето, 
како и рамномерноста во 
распределувањето на 
работните задачи. 
Евентуално стекнување 
на сознанија за 
недостаток или вишок на 
кадар. 

Пешевска 
Митановска 

5.  

Работилница за 
изготвување протокол 
за следење и 
вреднување на 
работата на 
наставниците и 
стручните 
соработници во 
училиштето 

март 

Тим за 
професионален 
и кариерен 
развој 

Составување 
протокол со кој ќе се 
следи и вреднува 
работата на сите 
вработени во 
училиштето, кој ќе 
вклучува систем на 
наградување..  

Подобрување на 
училишната клима и 
индивидуалното 
задоволство на 
работното место кај 
вработените, мотивација 
за подобрување во 
работењето. 

Александра 
Пешевска 
Митановска 

6.  

Работилница за 
употреба на 
социјалните медиуми 
во училница 

април Тим Еразмус+ 

Да се стекне 
поголемо знаење и 
подлабоко 
разбирање  за 
можнотите кои ги 
нудат социјалните 
мрежи во корист на 
учењето и како можат 
да се искористат во 
корелација со други 
содржини и наставни 
предмети 

Употреба на социјалните 
мрежи во корист на 
наставата и наставните 
содржини ,  
како и нивна примена во 
секојдневните наставни 
содржини 

Александра 
Пешевска 
Митановска 

7.  

Работилница за  
намалување на 
меѓуврсничкото 
насилство 

мај Тим Еразмус+ 

Да се стекне 
поголемо знаење за 
методи и техники за 
справување на 
различни видови на 

Намалување на 
меѓуврсничкото 
насилство во повеќе 
форми  и водење на 
евиденција за 

Александра 
Пешевска 
Митановска 
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меѓуврсничко 
насилство во и 
надвор од 
училиштето 

справување со истото. 

 
20.4. Хоризонтално учење 

Секој може да учи од секого. Хоризонталното учење ќе се спроведува преку планирање и реализирање на 

отворени часови, состаноци на стручните активи, но најмногу преку неформалните средби, состаноци и разговори меѓу 

колегите наставници и со стручната служба. Тимот континуирано работи на охрабрување на наставниците да ги 

споделуваат своите позитивни практики и давањето конструктивни критики во насока на подобрување на својата 

работа. Секако сето ова се овозможува со континуирано градење на позитивна училишна клима на меѓусебно 

почитување и вреднување, како и систем на наградување на позитивните примери. 

Реден 
број 

Планирани 
активности 

Носители на 
активностите 

Време на 
реализација 

Очекувани 
исходи 

Начин на 
следење 

Критериуми за успех 

1.  
Отворени 
часови 

Снежана 
Мирчевска 

Континуирано  

Наставниците ќе 
применуваат 
проверени 
позитивни 
практики 

Посета на 
часови од 
страна на 
стручната 
служба 

Евидентни листи за 
следење на наставен 
час 

2.  

Стручни 
предавања на 
ниво на 
стручен актив 

Тара Корач 

Почеток на 
учебна година и 
на крајот од 
секое тримесечие 

Наставниците ќе 
се запознаат со 
новините во 
наставата 

Посета на 
состаноците на 
стручните 
активи 

Заинтересираност на 
наставниот кадар, 
пријавување за 
предавања, примена на 
слушнатото 

 

 20.5. Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар 

        Според Законот за наставници во основното и средното образование (ЗНОСО) наставниците во основното 
училиште во текот на својата работа може да напредуваат во звања. Наставникот може да напредува во звањата 
наставник-ментор и наставник-советник. Во учебната 2020/2021 година нашата колешка, наставничката Викторија 
Пауноска аплицираше на повикот на МОН и се стекна со Решение за кариерно напредување со звање ,,наставник-
ментор”.  
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Р. 
Бр. 

Планирана 
програмска активност 

Време на 
реализ. 

Реализатор Цели 
Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице за 
следење на 
активноста 

1.  
Следење на наставниците 
приправници 

Септември 
2021г. 
Февруари 
2022г. 

Снежана 
Мирчевска 

Да се даде поддршка 
на наставниците 
приправници и 
нивните ментори 

Стекнати 
вештини 

Тара Корач 

2.  

Работилница за 
запознавање на 
наставниците кандидати 
за наставник – ментор со 
критериумите  и 
апликацијата 

Ноември 
2021г. 

Викторија 
Пауноска – 
наставник -
ментор 

Да се мотивираат 
наставниците за 
кариерен напредок 

Кандидати за 
пријавување за 
кариерен 
напредок 

Жанета 
Дивјакоска 
Донева 

 
 

21. Соработка на основното училиште со родителите/старателите  

ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИ 
Основни задачи на училиштето што оваа учебна година ќе бидат поставени, ќе се однесува на остварувањето на 
разновидни општествени, културни и образовни активности за подобрување и унапредување на соработката со 
семејството. Предвидено е таа да се реализира преку следните програмски подрачја: 

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

Училиштето им дава можност на родителите да се вклучат во воспитно- образовниот процес на нивните деца и 
животот и работата на училиштето преку организирање на редовни и индивидуални родителски средби, отворен ден за 
прием на родители, вклучување во Советот на  Родители на ниво на паралелки, одделенија и на ниво на училиште и 
Училишниот одбор. На родителски средби, родителите се запознаваат со успехот и поведението на учениците во 
изминатиот период, со проблемите со кои се соочува секој ученик посебно и се даваат насоки и сугестии за 
понатамошно подобрување на успехот. Во текот на учебната 2021/2022 година се планирани најмалку пет редовни 
родителски средби од кои три во прво и две во второ полугодие.Со свои предлози и лично вложување родителите 
учествуваат во организизација на забави, хепенинзи, екскурзии и други манифестации.  Совет на родители се избира 
од редот на родителите на учениците кои не се вработени во училиштето. Членовите на Советот на родителите се 
бираат од страна на родителскиот одбор од секоја паралелка, a тројца од родителите се делегираат како претставници 
во Училишниот одбор. 
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Советот на родители: 

 Ја следи воспитно-образовната работа во училиштето; 

 Дава свои предлози и мислења за унапредување на воспитно-образовниот процес на учениците; 

 Дава предлози за надминување на проблемите кои се јавуваат на релација ученици - наставници - родители; 

 Зема активно учество во совладување на проблемите кои сејавуваат во развојот и воспитувањето на учениците, 
а пред се воспречувањето на негативните појави како што се: насилно однесување, алкохолизмот, пушењето, 
наркоманијата и слично; 

 Советот на родители избира свои преставници во Училишниот одбор;. 

 Советот на родители поради поефикасно организирање и работа, донесува сопствена годишна програма. 
 
 
Во училишните ходници, на видно место се истакнува распоред за прием на родителите/старателите со конкретен 
приемен ден и време на сите наставници. Советот на родители активно соработува со  училиштето и активно учествува 
во давање идеи и предлози  за што изработува сопствена програма за работа, што е дадена во прилог. 
 
21.2. Вклученост на родителите/старателите во процесот на учење и воннаставните активности 
 
Родителите постојано и континуирано непосредно се вклучуваат во училиштето во секој сегмент, па и во учењето. 
Преку родителските средби, индивидуални средби, состаноците со Советот на родители и Училишниот одбор редовно 
се информираат за наставниот процес од страна на директорот, наставниците, стручната служба и од нивните деца. Во 
програмите за соработка со родителите од одделенските раководители и во програмите од стручната служба 
предвидена е соработка и поддршка од родителите за олеснување на работата со ученици со потешкотии во развој и 
за напредување на учениците–таленти. Предвидена е и соработка и помош од родителите во прибирање на 
дидактички материјали, помагала и други наставни средства и материјали. Вклучени се и при професионалната 
ориентација на учениците. 
Се предвидуваат повеќе активности со цел да се подобри соработката на училиштето со родителите и поголемо 
вклучување во животот и работата на училиштето. Такви активности се следните: 
-одбележување на Денот на Училиштето 
-уредување на просторот околу и во училиштето 
-новогодишни работилници  
-едукативни предавања 
-еко–акции 
-донаторски акции 
-одбележување Априлијада 
-конкурси и натпревари 
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Се предвидува вклучување на родителите во спортските активности на учениците, натпревари со учество на 
ученици, наставници, учество на приредби организирани од Тимот за културно забавен живот; учество во избор на 
агенции (понуди) за организирани екскурзии; учество во разни манифестации и промоции на училиштето, работилници, 
базари, хепенинзи, натпревари, прослави, приредби, нагледни активности во рамките на различни наставни предмети и 
др. 
 
21.3. Едукација на родителите/старателите   
 

Едукација на родителите се реализира преку работилници за Советот на родители, едукативни предавања 
реализирани на општите родителски средби, разговори и советувања. Во училиштето се реализира Програма за 
советување родители со која родителите се советуваат и едуцираат како да им помогнат на своите деца во 
надминување на проблемите и подобрување на училишниот успех. Стручната служба секојдневно обавува 
советодавно – консултативни разговори со родителите, а преку советодавната работа со родителите наменски и со 
целна група врши едукација на родителите од учениците кои имаат слаб успех, кои имаат голем број изостаноци и кои 
покажуваат асоцијално однесување. Училиштето редовно ги известува и едуцира родителите преку соопштенија, 
брошури и флаери. 
 

Училиштето формира тим за подготовка и реализација на брошура за родители која содржи информации за дел 
од позначајните содржини на Годишната програма за работа на училиштето, мисијата, визијата и приоритетите на 
училиштето за претстојната учебна година, за организацијата на наставата, за материјално-техничката опременост на 
училиштето, учеството во проекти, натпревари и манифестации, етичкиот кодекс на однесување и оценување на 
учениците, правата и обврските на учениците и родителите и други потребни информации.  

 
 

 
                                                                          

22. Комуникација со јавноста и промоција на основното училиште 

Други основни училишта. Основните училишта од општината и пошироко заради размена на информации искуства и 

заемна помош во работата.Соработката со средните училишта се остварува преку најразлични форми на културно – 

образовни активности и посети на отворени денови во рамките на професионалното информирање и ориентирање на 

учениците 

- Носители на активностите се наставниците од одделенска и предметна настава, а активностите ќе се реализираат 

во текот на учебната година во зависност од пандемијата Ковид 19 



Годишна програма за работа на ООУ ,,Љубен Лапе” за учебната 2021/2022 година 

 

128 
 

Локална заедница: Соработка со локалната заедница ќе се остварува преку повеќе форми на работа, електронски, 

усно ,се предвидваатсостаноци, средби, дебати, трибини, посети на институции и бизнис-компании во локалното 

опкружување, собири и здружувања по одредени случувања во училиштетои ќе пристапиме кон реализација на 

активности, кои истата ќе ги понуди. Во прилог на оваа програма има и програма за соработка со локалната средина и 

заедница. соработка со Полициска станица Лисиче, преку проект за правна социјализација и правна едукација на 

учениците,соработка со месно население во еколошки проекти на училиштето и Општината. Учество во хуманитарни 

акции и концерти на територија на Општина Аеродром. 

- Носители на активностите се наставниците од одделенска и предметна настава, а активностите ќе се реализираат 

во текот на учебната година во зависност од пандемијата Ковид 19 

Институции од областа на културата: Според планот и годишната програма училиштето ги следи сите објавени 

конкурси и покани за натпревари и истите се доставуваат до одговорните наставници, кои ќе ги спроведат преку 

учество на учениците. Литературните и ликовните конкурси, посетата на културноисториски споменици, музеи, 

библиотеки и ликовни колонии ќе бидат посетени според потребите на наставата и по избор на предметниот или 

одделенскиот наставник. Кино и театарски претстави ќе бидат организирани, исто така според потребите на наставата, 

со избор на кино или театарска претстава од страна на одговорните наставници, соодветно на возраста на 

ученицитеСите овие активности се вградени во програмите на стручните активи. 

- Носители на активностите се наставниците од одделенска и предметна настава, а активностите ќе се реализираат 

во текот на учебната година во зависност од пандемијата Ковид 19 

Институции од областа на образованието Континуирано во текот на целата учебна година ќе се одвива соработка 

со: МОН, БРО,Секторот за основно образование како дел од општината заради непречено одвивање на образовниот 

процес, размена на информации,доставување на разни извештаи, помош во работењето и сл. Детските градинки во 

кругот на нашата населба, заради преземање ученици за прво одделение. Основните училишта од општината и 

пошироко заради размена на информации, искуства и заемна помош во работата. Средните училишта од општината и 

пошироко, особено каде што има запишано наши ученици, заради следење на учениците кои учеле во нашето 

училиште, потврда за запишување, одредени проблеми кај некои ученици и сл. Факултети заради стручно 

усовршување на наставниот кадар, советувања, организирање натпревари и семинари. Инспекторат за основно 

образование, заради утврдување на правилноста во работењето.  

- Носители на активностите се наставниците од одделенска и предметна настава, а активностите ќе се реализираат 

во текот на учебната година во зависност од пандемијата Ковид 19 
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Невладини организации:Училиштето ќе соработува со невладини организации на реализација на проекти одобрени 
од локалната заедница 

 

Спортски друштва:Училиштето ќе продолжи да соработува со разни спортски клубови, спортски институции, и 

спортски друштва кои во кои членуваат наши ученици . Исто така во нашето училиште постои училишен спортски клуб 

„Љубен Лапе“ кој реализира спортови што се од интерес за учениците.  

-Носители на активностите се наставниците од одделенска и предметна настава, а активностите ќе се реализираат 

во текот на учебната година во зависност од пандемијата Ковид 19 

 

Здравствени организации:  Училиштето ќе продолжи да соработува со институциите кои се директно поврзани со 

грижата за здравјето на учениците, а тоа се: Поликлиника „Јане Сандански“, Меѓуопштински Центар за социјални 

работи на град Скопје, Завод за ментално здравје. Во текот на годината ќе се организираат и предавања според 

потребата, изведени од стручни лица, надворешни соработници, или од Црвениот Крст. Одговорни лица ќе бидат 

стручните соработници од Црвениот Крст и одделенските и предметните наставници. Целта на ваквата едукација е 

проширување на знаењата на учениците и развивање на свеста за значењето на здравјето и водењето грижа за 

истото. Како и секоја година, така и оваа, училиштето ќе ја продолжи соработката со стоматолошката ординација на 

Поликлиниката „Јане Сандански“ “, со цел да се издигне самосвеста за оралното здравје. какои со невладината 

организација „Хера“ ― од областа превенција од користење на наркотични средства и од областа на хумани односи 

меѓу половите- 

- Носители на активностите се наставниците од одделенска и предметна настава, а активностите ќе се реализираат 

во текот на учебната година во зависност од пандемијата Ковид 19 

 

Медиуми(со цел на промоција на училиштето): Целта на соработката со медиумите е промоција на училиштето и се 

предвидува соработка со МТВ - Сител ТВ-активности од областа на спортот, културата и претприемништво. Сите 

активности и настани кои се случуваат во училиштето ќе се  промовираат во соработка со дневниот печат и 

медиумските куќи. На web страната од училиштето ќе се објавуваат сите активности поврзани со различни проекти.                                                   

Училиштето располага со училишни флаери за постигнување успеси, упис на првачиња,  кои се даваат на родителите, 

на сите првачиња кои се запиушуваат во нашето училиште и таа активност ќе продолжи и понатаму,. 

 



Годишна програма за работа на ООУ ,,Љубен Лапе” за учебната 2021/2022 година 

 

130 
 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Ресурси Очекувани исходи и 
ефекти 

Средба нa литературни 
и ликовни дружини 

Се определува 
според потребите 

Членовите на 
секциите и 
наставникот 

Лични творби по 
избор и според 
барањата 

Соработка, дружење 

Соработка и средби на 
У.З. и детските 
организации од 
одделенска настава 

Се определува 
според потребите 

Членови на У.З и 
детските 
организации и 
наставници 

Изготвени 
програми 

Подобрување на работата 
во училиштата 

Соработка на стручен 
план меѓу училиштата 

Ноември-март Наставници, 
директор 

Стручна 
литература 

Подобрување на работата 
во училиштата 

Учество на разни 
спортски манифестации 

Се определува 
според потребите 

Членовите на 
тимови и 
наставникот 

По избор Соработка, дружење 

Презентирање на 
постигањата на 
училиштето 

Јуни Директор и 
стручни 
соработници 

Документи и 
извештаи 

Афирмирање на 
училиштето 

Соработка со средни 
училишта и нивна 
промоција 

Mај Ученици, 
наставници, 
директор 

Mатеријал по 
избор на 
учениците 

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

Училиштето и локалната 
средина 

По потреба Училиштето и 
локалната средина 

Год. програми на 
наставници 

Јакнење на соработката 

По потреба 
манифестации 
организирани од 
општината 

Континуирано Општината Програми на 
општината 

Негување и издигнување 
на културното ниво 

Прибирање 
информации за 
активностите на 
месните заедници и 
здруженија 

Октомври Директор и 
комисии 

Документи и 
програми 

Зголемување на 
интересот за соработка 

Учество во прославата 
на Денот на Општина 
Аеродром 

Април Наставници и 
ученици 

Подготвени изв 
едби со ученици 

Афирмирање на 
општината 
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Перманентна соработка 
со устаниви и 
претпријатија 

Континуирано Директор и 
претседател на 
училишен одбор 

Програми и 
проекти 

Подобрување на условите 
во Училиштето 

Едукација на учениците 
за функционирање на 
општината 

Во текот на 
годината 

Ученици и лица од 
општината 

Програми, 
проекти и 
портфолија 

Продлабочување на 
знаењата 

Средба со 
Градоначалникот и 
претседателот на 
советот на општината 
Аеродром 

Април  Директор и 
претседател на 
советот 

Законски прописи Унапредување на 
демократската свест 

Работилница за 
Дисеминација на 
проектот Ка 101 (со 
основни, средни 
училишта и 
претставници на 
МОН,БРО, Национална 
агенција,НГО, Меѓаши и 
ТВ) 

Мај  Тим Еразмус+ power 
презентација и 
дебати и брошури 

намалување на 

мегуврсничкото насилство 

во училиштето ,  помегу 

уцениците од други 

уцилишта, преземање 

акциски мерки на локално 

ниво преку организирање 

на анти-булинг центри и 

соработка со локални 

Невладини организации за 

соработка  како и 

зголемена  и безбедна 

употреба на социјалните 

медиуми во училница 
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23. Следење на имплементацијата на годишната програма за работа на основното 

училиште 

Следењето на активностите предвидени со годишната програма за работа на основното училиште ќе се реализира 

според следниот план: 

Приоритетни подрачја за 
следење 

Начин и време на 
следење 

Одговорно/ни лице/а 
Кој треба да биде 
информиран за 

следењето 

Подобрување на 
квалитетот на наставата и 
воспитно образовниот 
процес 
 
 
 
 
 
 

Прашалници 
Анкети  
Записници  
Извештаи 
 
 
 
време на следење: На 
крајот на секое тромесечие  

- Тим за професионален 
развој  
- Стручни соработници   
- Тим Еразмус  
- Одговорни наставници за 
реализација на 
воннаставни активности 
(излети, екскурзии, 
еднократни работилници, 
акции, секции/клубови) 
- Директор 

Директор , Наставнички 
совет, Совет на родители, 
Училишен одбор,  
Општината 

Подобрување на условите 
за работа   
 
. 

Прашалници  
Чек листи 
Анкети  
Записници  
Извештаи 
 
време на следење: На 
крајот на секое тромесечие  
 

- Тим/комисија  за јавни 
набавки, 
- Одговорни наставници,  
- Стручни соработници,  
- Еко тим, 
- Тим за естетско 
уредување на училиштето,   
- Директор 

Директор , Наставнички 
совет, Совет на родители, 
Училишен одбор,  
Општината 

Зголемена комуникација и 
соработка 
 

Прашалници 
Анкети  
Записници  
Извештаи 
 
време на следење: На 
крајот на секое тромесечие  

- Одговорни наставници 
- Стручни соработници  
- Совет на родители 
- Директор  
 
  

Директор , Наставнички 
совет, Совет на родители, 
Училишен одбор,  
Општината  
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24.  Евалуација на годишната програма за работа на основното училиште 
Евалуацијата на активностите предвидени со годишната програма за работа на основното училиште ќе ја врши 

тим составен од директор, педагог, психолог, поискусен наставник (2-4).  
За успешно извршување на евалуацијата ќе се изработи план  за евалуација на годишната програма кој  ќе биде 

креиран врз основа на дадените подрачја. Тимот ќе креира листа за евалуација која ќе користи како основен 
инструмент за вреднување на имплементацијата на годишната програма. 

 Процесот на евалуација ќе го земе во предвид искуството на сите што биле вклучени во имплементацијата на 
годишната програма за работа на основното училиште. Доказите за реализација на ГП ќе се соберат преку: 
прашалници, документи, записници и протоколи, дискусии, интервјуа, увид во работата на учениците, процесот на 
набљудување, независни евалуациони извештаи и други инструменти.  

Евалуацијата ќе се врши четири пати во годината, два пати во полугодие, а по потреба и почесто.   
 
 
 

25.  Заклучок 

Со оваа програма јасно ги искажавме нашите насоки за успешно училиште. Програмата е амбициозна за овој 
период кога се соочуваме со пандемија од вирусот Ковид 19, но и да не се реализираат некои активности, истите ќе 
земат место во следната програма за следната учебна година. 

Ние сме училиште кое што се стреми да овозможи квалитетен училишен живот, кое што ги следи современите 
достигнувања со поставување нови цели коишто ќе допринесат за подобрување на работењето во училиштето. 
Училиштето е иницијатор, носител на активностите, промотор и евалватор на сопствениот развој. Но, и под услов да 
бидат вклучени сите наставници и ученици, училиштето не може да се развива ако се потпира само на својата сила и 
капацитет. Тоа ќе биде отворено за соработка со различни партнери. На тој начин, училиштето ќе ги проширува своите 
граници и воедно се збогадува себеси, а и другите. 

Во 21век, централното место е отстапено на информациската технологијата, затоа ние се стремиме да ги следиме 
новите технологии. И додека порано, целта на образованието беше да се стекнат и усвојат постојните знаења, денес 
покрај таа цел ученикот мора да научи како постојано да усвојува нови знаења. Денес се бараат нови вештини: 
пронаоѓање на информации, критичко мислење, управување со време, ефикасно преговарање, управување со стрес, 
комуникациски вештини, тимска работа, управување со проекти. Затоа сите сме подготвени постојано да стекнуваме 
нови знаења и искуства и истите да ги пренесуваме на нашите ученици.  

 
Процесот на учење никогаш нема да престане! 
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26. Комисија за изработка на годишната програма за работа на основното училиште 

 
 
 
Комисија за изработка на годишната програма за работа на основното училиште за учебната 2020-2021 
 
Марјана Панчевска – Директор 

Елида Мелова – Наставник по англиски јазик 

Елизабета Славковска –Одделенска наставник  

Снежана Мирчевска - Педагог 

Ивана Стојанчова Цветановска - Училишен специјален едукатор и рехабилитатор 

Дафина Соколовска - Претставник од училишен парламент   

 

 
 
Соработници на Комисија за изработка на годишната програма  

- Одговорни наставници од одделенска и предметна настава  
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27. Користена литература 
 

- Законот за основно образование (Службен весник на РСМ бр.161 од 5.8.2019)      

- Статут на ООУ„Љубен Лапе„ 

- Правилникот за формата и содржината на развојната и годишната програма за работа на основното училиште, 
донесен од Министерството за образование и наука во јулу 2020 година.   

- Правилник „Нормативи и стандарди за простор, опрема и наставни средства“  

- „Прирачникот за одржување на училишни објекти“, донесен од МОН 

- Развоен план на ООУ„Љубен Лапе„ за учебната 2021-2025 

- Самоевалуација на ООУ„Љубен Лапе„ 2018 - 2020 година  

- Годишен извештај за работа и постигнтите резултати на училиштето во учебната 2020/2021 година  

- Концепција за воннаставни активности во основното образование 

- Водич за професионален и кариерен развој на наставниците во основните и средните училишта , Македоснки центар 
за граѓанско општество (МЦГО)  Скопје, 2016 година  

- Наставник од почетник од ментор  

- Стручен соработик од почетник до ментор  

- Водич за професионален и кариерен развој на стручните соработници  во основните и средните училишта, 
Македоснки центар за граѓанско општество (МЦГО)  Скопје, 2016 година  

- Националната програма за развој на образованието во РСМакедонија 

- Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта (Службен весник на РСМ бр.161 
од 05.08.2019 година).  
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             Скопје, 29.07.2021 година                                         МП                                           Директор 

 

                                                                                   _____________________ 
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                             Марјана Панчевска 

 

 

        Претседател на Училишен одбор 

 

                 ______________________ 

                   Филип Димевски 
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ПРИЛОЗИ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

- Годишна програма за работа на: директор, помошник директор, сите стручни соработници одделно,  училиштен одбор, совет на родители, 

наставнички совет, стручни активи, одделенски совети, училиштен инклузивен тим, ангажираните образовни медијатори, тутори, хор и 

оркестар, заедница на паралелката, ученички парламент, ученички правобранител.  

- Распоред на часови 

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

- Програми за воннаставни активности 

- Програма за додатна настава 

- Програма за дополнителна настава  

- Програми за вонучилишни активности 

- Програма за реализација на ученички натпревари  

- Програма за унапредување на мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и меѓуетничката  интеграција 

- Проекти што се реализираат во основното училиште  

- План за поддршка на учениците и  за подобрување на резултатите 

- План за професионална ориентација на учениците 

- План за промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од злоупореба и запуштање, спречување дискриминација 

- План за следење и  анализа на состојбите со оценувањето 

- План за стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно-образовниот кадар 

- Програма за самоевалуација на училиштето   

- Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди 

- Распоред на дежурни наставници 

- План за естетско и функционално уредување на просторот и опкружувањето на училиштето 

- Правилник за однесување на ученици, наставници и родители (во училиштето и училишниот двор) 
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- Програма за професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар 

- Програма за соработка на основното училиште со родителите/старателите 

- 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 следење и евалуација на годишната програма за работа на основното училиште 


