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Човекот како разумно суштество, пред да започне каква и да е активност, 

секогаш се прашува што би требало да си постави како цел кон која ќе се стреми 

во некоја поблиска или подалечна иднина. Откако ќе ја дефинира целта, тој 

натаму мора да размислува на кои се начини би можел да ја постигне таа цел, со 

кои средства, во кое време, кои би биле извршители и сл. Таквото размислување на 

човекот всушност претставува планирање кое е составен дел на секоја негова 

активност. 

 Освен индивидуално, луѓето планираат и како составен дел на секоја 

организација, па оттука во рамките на училиштата како организации, 

планирањето се појавува како неопходност. Планирањето претставува 

активност преку која училиштето ќе може да се прилагоди на промените и да си 

ја направи иднината поизвесна. 

 Училиштата денес работат во услови во кои промените заземаат 

централно место. Овој феномен на парманентно и динамично менување на 

условите ќе продолжи и во иднина. Промените со кои се соочува училиштето 

можат да се канализираат со процесот на развојно планирање. 
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 Мисија на ОСУ “ Св. Климент Охридски “ – Охрид 
 

 

 
  

 
  ..."Vospituvawe i afirmacija na mladite so celosen 

fizi~ki i duhoven razvoj, korisni za op{tetstvoto i gradot Ohrid."  

 

 

 Мисијата во училиштето ја одразува неговата сегашност. Објаснува 

што всушност е, кои се неговите главни вредности и принципи, каков вид на 

настава и какви активности се реализираат итн. 

 Во училиштето се реализира настава според предвидените планови и 

програми за гимназиско и стручно економско образование, заради 

поцелосно и поквалитетно реализирање на истите, и оваа учебна година ќе 

се реализираат повеќе видови на настава и тоа: редовна настава, 

дополнителна настава, додатна настава, изборна настава, консултативна 

настава, феријална пракса. 

 

 

1.Редовна настава 

 

 Редовната настава се јавува како најраширена и основна форма за 

остварување на целите и задачите предвидени  во наставната програма. За нивно 

успешно реализирање и остварување, професорите пред почетокот на учебната 

година изработуваат годишни глобални планови и тематски распределенија за 

првата наставна тема, а подоцна секоја тема се планира и разработува радоследно. 

Одобрение за ниваната реализација дава директорот. За нивна практична 

реализација секој професор е должен да разработува и оперативен план, односно 

дневна подготовка за сите методски единици предвидени во тематското 

распределение и во нив е содржана артикулацијата на часот, целите и задачите што 

треба да се остварат како и наставните методи, средства и форми на настава преку 
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кои ќе се реализира наставата и начинот на формативно односно сумативно 

оценување. 

 Во училиштето постои добра просторна и техничка опременост, но потребна 

е и нејзино осовременување и збогатување. Во зависност од видот на предмедот и 

методстаката единица која ке се реализира, на располагање стојат соодветни 

наставни кабинети.  

 При реализирањето на самата настава, во текот на целата година 

перманентно ќе се врши контролирање на квалитетот на истата од страна на 

директорот, замениците директори и стручните соработници. 

 Исто така, професорите постојано можат да се консултираат со стручната 

служба по однос на сите стручни прашања и околу примената поразновидни 

наставни методи и форми. 

 

2. Дополнителна настава 

 Дополнителната настава ќе се реализира во текот на целата учебна година со 

ученици кои имале потешкотии во совладувањето на наставниот материјал. За 

учениците кои имаат потреба од дополнителна настава, професорите се должни да 

организираат дополнителна настава за да можат успешно да се вклучат во 

редовната настава. 

 Секој предметен професор согласно со законските одредби должен е да го 

евидентира присуството на учениците.  

 

          3. Додатна настава 

 Одредени ученици показуваат посебни афинитети и интересн кој некоја 

област. Додатната настава претставува таква форма на настава во која се опфаќаат 

оние ученици кои се сметаат за посебно инвентивни, креативни или пак посебно 

заинтересирани за некоја област во која постигнале натпросечен успех, како една 

од формите на акцелерација или забрзан развој на способностите. 

 Преку додатната настава, училиштето се стреми кон да ги збогати знаењата 

и способностите кај учениците, да ја развие љубовта кон научно-истражувачката 
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работа и ги насочува постепено и самостојно да го градат своето мислење и избор 

за своето идно занимање. 

 Директорот во соработка со стручната слу`ба и стручниот актив  определува 

професор кој ќе ја реализира додатната настава. Улогата на професорот во овие 

случаи е менторска и консултативна. Директорот и стручната служба се должни да 

ги следат овие часови како и развојот на учениците. 

 

 

 

4.Изборна наставa 

 

       Во наставната прогна на гимназиското образование предвидена е можноста за 

избор за втор странски јазик, односно германски, француски или италјански. Во 

втора година учениците од гимназиските паралелки вршат избор на еден предмет 

од групата понудени предмети и тоа: информатичка технологија, латински јазик, 

елементарна алгебра и геометрија, говорење и пишување, етика и елементарна 

алгебра. Понатаму учениците вршат избор на група предмети, за соодветно 

подрачје во трета и четврта година. Учениците од стручните паралелки исто така 

имаат можност за избор на предмети во трета и четврта година. 

       Учениците се должни да реализираат вкупно 70 часа годишно во проектните 

активности. Овие активности се слодбодни и не се оценуваат. Оние ученици кои не 

изработиле проект до крајот на учебната година, солжни се истиот да го предадат 

надоцна до почетокот на следната година во спротивно нема да му се издаде 

сведителство за завршена учебна година. Проектините активности ќе се 

реализираат според слободен избор во повеќе области. Професорите задолжени за 

проектнините активности се јавуваат во улога на ментори 

 

       5.Консултативна настава 

 

 Консултативната настава ќе се организира во текот на целата година пред  

одржувањето на вонредните испити, за вонредните ученици. Консултативната 

настава се организирa и со ученици од четврта година за подготовка за матурските 

испити. Овој вид на настава ќе се организира во текот на второто полугодие. 
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ВОННАСТАВНА ВОСПИТНА ДЕНОЈСТ 
                     

 

Проектни активности и слободни часови на училиштето 

 

 Проектните активности и слободни часови на училиштето се реализираат 

преку нова дидактичко-методска активност , каде што професорот се јавува во 

улога на ментор и кориднатор, односно дава упатства и го следи текот на 

реализирањето на самиот проект додека учениците работат во група, тандем или 

индивудуално. 

  Во оваа учебна година во проектните активности ќе бидат вклучени сите 

ученици од прва до четврта година, а ке работаат на онаа проектна активност за 

која што ке се одлучат самите преку анкетирање. За ова цел ќе бидат определени 

групи и нивни ментори, а со проектните активности ќе се започне со работа од 

месец октомври. 

 

 

Ученички натпревари  

 

Училиштето зазема активно учество на сите натпревари во сите области кои 

се организираат во согласност со нашата дејност.  

 Исто така по повод прославувањето на патрониот празник на училиштето, се 

организира интерен натпревар за најдобра ликовна, музичка и литературна творба а 

за учениците кои ќе ги освојат првите три места, следат скромни награди. 

 

             

Екскурзии 

 

 Екскурзиите се организираат пред се за рекреација и дружење, но и за 

проширување на знаењата во областа на културата и историјата.  
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  Научна екскурзија од воспитно – образовен карактер се планира да се 

организира со ученици од трета година на почетокот од учебната година во траење 

од пет работни дена. Согласно со екскурзиите се изработуваат соодветни програми 

за нивно организирано реализирање. Во програмата се вклучуваат и претставници 

на учениците и Советот на родители. 

 Екскурзиите од научен карактер се организираат и планираат по посебно 

изготвена програма од страна на Стручните активи од различни области. 

 

Општествено – корисна работа 

 

 Нашите ученици ќе бидат вклучени во организирањето на општествено-

корисна работа на Денот на екологијата, 21 Март во согласност со доставените 

програми од министерствата за образование и наука, како и локалната самоуправа. 

 Исто така, нашата институција соработува и со Црвениот крст во акции за 

собирање храна и облека, и со Заводот за трансфузиологија при медицински центар 

во Охрид итн. Според Интерниот правилник за педагошки мерки, за позитивен 

развој на личноста на ученикот, може да се одреди извршување на општествено-

корисна работа за учениците. 

  

 

 

       

Следење, унапредување и организација на воспитно-образовната 

работа 

 

 Основната цел на овие активности е да се унапредува воспитно – 

образовната работа, да се следи, проучува, надополнува и збогатува целокупната 

воспитно – образовна работа и другите вооннаставни активности, односно да се 

постигне поголем квалитет во работењето. При тоа особено важно е да се користат 

искуства од секојдневната практика како и современите достигања на педагошките 

научни дисциплини.  
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 Организацијата и одвивањето на целокупната воспитно – образовна работа, 

се одвива според постојните планови и програми и според воннаставните 

активности. Наставата како најорганизиран, најсистематски пат за стекнување на 

знаењата, умеењата и вештините, се одвива под стучно раководство на професорот, 

но постојано е нагледувана од страна на директорот и стручната служба.  

  За поуспешна реализација, секој предметен професор должен е да се 

подготвува за реализација на секоја методска единица со изработка на квалитетни и 

издржани денвни оперативни планови. Тие треба да се изработуваат секој работен 

ден а подложат на увид кај стучните соработници и директорот и повисоките 

државни органи т.е. инспекциска служба за образование. 

 Стручните соработници ќе вршат анализа на постигнатите резултати во 

наставата, изостанувањето на учениците , стручното уссовршување на наставниот 

кадар, воннаставните активности активности на учениците и професорите, стручно 

советување на професорите и учениците, воведување на новитети и иновации во 

наставата, а посебен акцент ќе се стави на работата на оние ученици кои имаат 

потешкотии  во совладувањето на редовната настава, надарените и талентираните 

ученици. Стручните соработници постојано ќе соработуваат со директорот, 

родителите и класните раководители и наставниците. 

 

Соработка со родители 

 

 Советот на родители работи според својата годишна програма, но оваа 

учебна година ќе се трудиме да го зацврстиме нашиот однос и посериозно да 

постапиме кон нашата заеднишка работа. Советот на родители го сочинуваат 52 

родители претставници на сите класови, а мадатот трае четири години. 

 

 

Заедница на учениците 
 

 Заедницата на учениците постои поради поголемо ангажирање на учениците 

во училишниот живот, да придонесат за подобрување на нивниот успех и 

поведение, редовност, за создавање на подобра работна клима, развивање на 

другарството и моралното однесување, но и да стекнат увид во работата на 
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возрасните, да се соочат со одговорност за работа. Заедницата на учениците 

организираат предавања, трибини , спортски активности и слично. 

 Од оваа учебна година согласност со проектот за Правата на децата, изборот 

на ученичката заедница се одвиваше според правилата и принципите на 

споменатиот проект. 

 

 

 

РАКОВОДСТВО И УПРАВУВАЊЕ 

 

 

Директор 

 

 Своите активности директорот ги спроведува согласно со законските и 

општите акти на училиштето, а неговата основна функција се насочува на 

иницирање, организирање, насочување, мобилизирање и координирање на сите 

активности во училиштето од било која сфера. Директорот: 

- ги контролира финансиските работи и одговара на нив; 

- врши представување и застапување на училиштето при надворешни 

организации, органи и тела; 

- како педагошки раководител врши инструктивна педагошка работа и 

контрола, ја следи работата на професорите, стручната служба и сите други 

вработени,  

- води грижа за унапредување на воспитно- образовната работа. 

 

 

Училишен одбор 

  
Мандатот на членовите на Училишниот одбор е четири години со право на 

уште еден повторен избор. Училишниот одбор работи на редовните седници  
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ВИЗИЈА 
 

... ”Подигнување на реномето и разултатите на установата и нејзино 

издигнување помеѓу најпрестижните и најценетите институции во градот  и 

државата преку постигнување на висока сручност и висок на учениците кои се 

школуваат во нашата установа” 

 

 Додека во мисијата образложивеме која е всушност нашата воспито – 

образовна установа, каква улога извршува , што нуди и на што работи , односно 

објаснавме која е нашата мисија, во визијата ќе ја објасниме нашата представа за 

тоа како треба да изгелда нашата установа во иднина, односно кон што ќе се 

стремиме за да ја подобриме сликата на нашето училиште, тргнувајќи од 

расположливите потенцијали. 

 Нашата визија за училиштето е всушност следнава: 

 Постојано реновирање и осовременување на зградите и комплетна 

матерјално- техничка опременост на установата; 

 Постигнување на висока соработка помеѓу директорот, стручниот 

соработник, професорите, родителите и учениците; 

 Постојано стручно усовршување на целокупниот наставен, стручен и 

административен кадар, како и осовременување на нивната работа; 

 Подигнување на реномето и резултатите на установата и нејзиното 

издигнување помеѓу напрестижните и најценетите инстуии во градот и 

државата 

 Висока стручност и висок успех на учениците кои се школуваат во нашата 

установа; 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ 
 

 

ЦЕЛ: Стручно усовршување на наставниот кадар 

 

Задачи и активности : 

 Стручното усовршување ќе се врши преку семинари организиранио од БРО 

и други релевантни институции; 

 Меѓусебни консултации и контакти со колеги кои ги предаваат истиот 

предмет во матичното, но и во други училишта; 

 Директорот и стручниот соработник постојано ќе ја следат работата на 

професорите и ќе бидат отворени за секакви стручни консултации по однос 

на дидактичката реализација на наставата, и проблемите кои се јавуваат при 

нејзина реализација; 

 Стручно усовршување преку посета на други институции кои вршат 

воспитно-образовна дејност во земјава и во странство. 

 

 

ЦЕЛ: Намалување на изостаноците за 3% 

 

Оваа цел е долгорочна и затоа и оваа учебна година ќе се залагаме за 

поголема строгост и доследност во намалувањето  на изостаноците. Секако за 

нејзино остварување потребна е голема и постојана соработка помеѓу сите субјекти 

вклучени во воспитно-образовниот процес, 

    Задачи и активности  

 Зголемена мотивација на учениците од страна на предметните 

професори, за соодветните содржини од наставниот предмет; 

 Придржување кон критериумите за оценување; 
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ЦЕЛ: Зголемена соработка помеѓу директорот , професорите, стучниот 

соработник, родителите и учениците. 

 

       Задачи и активности: 

 Организирање и заедничко планирање на екскурзии, трибини, 

прослави, воннаставни активности и сл. 

 Издвојување на време за консултации. 

 Заедничко работење на проекти. 

 

ЦЕЛ: Професорите ос ист актив да формираат заеднички критериуми за 

следење и оценување на учениците: 

 Поголема соработка на професорите во активите преку состаноци и 

меѓусебни консултаци 

 Внесување на новитети и промени во работата во согласност со 

предлозите и идеаите на колегите од активот. 

 Меѓусебна посета на часовите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


