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1. ВОВЕД
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 перманентно и
динамично менување на условите ќе продолжи и во иднина. Промените со кои се соочува училиштето можат да се
канализираат со процесот на интегрирано училишно планирање. Тоа скицира комплетна ментална слика за настаните што
треба да се случат во училиштето низ процесот на гледање во иднината.
При изготвувањето на училишната Годишна програма за работа, најпрво се земаат во предвид можностите, односно
капацитетите на училиштето и нивно ставање во функција на реализација на целта.
При изготвувањето на Годишната програма за воспитно-образовната работа, Училиштето ги почитува законските обврски што
треба да се реализираат и кои се дадени со наставните планови и програми за гимназиско образование, сите правни акти кои
го регулираат дејствувањето на воспитно-образовната работа во него, Развојниот план на училиштето,самоевлвацијата на
училиштето, Годишниот извештај, но и современите воспитно-образовни тенденции.
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2. ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО
Општи податоци за училиштето
Име на училиштето

ОСУ „Св.Климент Охридски“ - Охрид

Адреса, Општина, Место

Димитар Влахов бр.71

Телефон

046/262-217

Фах

046/262-922

Е-маил

svklimentohridski@yahoo.com

Основано од

Општина Охрид

Верификација - број на актот

09-2469/1

Година на верификација

15.05.2004

Година на изградба

1908

Тип на градба

Цврста

Површина на објектот

5403м2

Површина на спортски терени и игралишта

1200м2

Училиштето работи во смена

Работи во две смени

Начин на загревање на училиштето

Парно греење (нафта)

Број на паралелки

32

Број на смени

2

Број на училници

16

Број на кабинети

24
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Местоположба и историјат
Воспитно-образовната дејност на ОСУ „Св. Климент Охридски" се одвива во старата гимназиска зграда лоцирана во
центарот на градот.
Историјата на старата зграда, односно охридската Гимназија е од особена важност за развојот на гимназиското
образование во Охрид и Македонија. Изградбата започнала во 1908 година по фотографија од француска зграда во
неокласицистички стил,а инвестирал Ејуп Сабри од Охрид. До 1944 година оваа зграда имала различна намена: турска
управа, војничка касарна, општина, училиште со интернат и слично. Почетоците на гимназиското образование во Охрид се
некаде во првата деценија на XX век, што значи дека имаме едновековна гимназиска традиција. Во 1926г. при Гимназијата е
основан и ученички интернат кој бил наменет за згрижување на посиромашните ученици и учениците од пошироката околија.
Тогашен директор бил господинот Лешнароски Петар. Во 1936, Гимназијата ја зафаќа пожар и ги оштетува двата поткровни
ката кои се повторно возобновени во 2006 година, со што оваа прекрасна институција го добива својот стар лик.

Гимназијата на почетокот од XX век
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Гимназијата денес
Гимназијата работи и за време на Втората светска војна, односно тогаш е основана учителска школа. Но, со
непречена работа и настава на македонски јазик, Гимназијата работи по Втората светска војна. Од тие причини, генерацијата
на матуранти 1945/46, во нашата архива е забележана како прва генерација матуранти.
До 2013 година, воспитно-образовната работа на училиштето ОСУ Св. Климент Охридски" се одвиваше во две згради,
односно за гимназиско образование во таканаречената Гимназија и за стручно образование во новоизградената зграда со по
4 паралелки од економско-правна и трговска струка со профил економски техничар и една паралелка од здравствената
струка со профил медицинска сестра.
Од 01.09.2014 година, гимназиското и стручното образование при ОСУ „Св. Климент Охридски" се одделени и воспитно
- образовната работа продолжува да се одвива во две посебни институции односно во ОСУ „Св. Климент Охридски" ќе се
ОСУ „ Св.Климент Охридски“ - Охрид
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одвива само гимназиско образование во Гимназиската зграда, додека стручното образование ќе се одвива во истата зграда
каде што и досега се изведуваше наставата за стручно образование, но сега како засебен субјект, односно во
новоформираното училиште Св. „Кирил и Методиј".
Законска регулатива
Училиштето ОСУ „Св. Климент Охридски" е верифицирано и делува како училиште за средно образование во кое се
изведува настава за гимназиско образование, со акт бр. 11-3092/3 од 30.01.2001 година, издаден од Министерството за
образование и наука на Република Македонија.
Почетокот и завршувањето на учебната година е организиран согласно со Календарот за организирање на учебната
2016/17 година, донесен од страна на Министерството за образование и наука. Според него учебната година започнува на
01.09.2016 год., а завршува на 10.06.2017 година, односно на 20.05.2017 г., за учениците од четврта година. Согласно со
Календарот за работа, предвидени се најмалку 180 работни денови, односно 166 за матурантите. Наставата започнува со
однапред изготвен распоред на часови изработен од проф. Валентин Чачор, во согласност со одредени педагошки норми и
барања.
Наставата ќе се одвива во две смени. Првата смена ги опфаќа учениците од прва и втора година, а втората, учениците
од трета и четврта година. Помошник директор на училиштето е професор Билјана Стевоска, а раководител на смена е
професор Светлана Велкоска.
Часовите на првата смена започнуваат во 7.30 а во втората смена во 13.30 часот.
Училиштето се финансира преку Буџетот на Република Македонија односно Буџетот на Општина Охрид и преку
сопствени приходи.
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3. МИСИЈА И ВИЗИЈА

МИСИЈА
„Воспитување и афирмација на младите со целосен физички и духовен развој, корисни за општетството и градот Охрид,
подготвени за животни предизвици како позитивни и конструктивни млади луѓе без предрасуди и дискриминации,
насочени кон прифаќање на мултиетничките, половите, културните и другите социјални или биолошки разлики помеѓу
луѓето"
Мисијата во училиштето е израз на сегашноста, поглед кон иднината, објаснува што всушност е училиштето, зошто
постои, кои се неговите главни вредности и принципи, каков вид на настава и какви активности се реализираат во него и
зошто, со каква цел и зошто.
ВИЗИЈА
„Подигнување на реномето и резултатите на установата и нејзино издигнување помеѓу најпрестижните и најценетите
институции во градот и државата преку постигнување на висока стручност, висок успех, воспитани ученици со широк
поглед и подготвеност за животните предизвици."
Додека во мисијата образложивме која е всушност нашата воспитно- образовна установа, каква улога извршува, што
нуди и на што работи, односно објаснавме која е нашата мисија, во визијата ќе ја објасниме нашата претстава за тоа како
треба да изгледа 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:
ОСУ „ Св.Климент Охридски“ - Охрид
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-Постојано реновирање и осовременување на зградата и комплетната материјално- 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 нејзино издигнување помеѓу најпрестижните и најценетите
институции во градот и државата;
-Висока стручност и висок успех на учениците кои се школуваат во нашата установа.
По однос на прецизираните визии за нашата институција, истите планираме да ги оствариме во временски интервал од
три до пет години, со напомена дека некои од нив се реализираат и исполнуваат и во моментов, а некои ќе се извршуваат
пред и по определениот временски период.

4. ПОДРАЧЈА НА ПРОМЕНИ, ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

Подрачја на промени ќе бидат оние кои ќе се јават како приоритети за подобрување и осовременување на целокупната
работа на училиштето.
Така на пример ќе се јават промени по однос на работењето и организацијата на наставата преку употреба на нови
микропедагошки начини на работа, односно се мисли на избегнување или минимизирање на класичната настава и
фронталниот начин на работа, а употреба и на други посовремени и поинтересни форми на групна работа, работа во пар,
потоа индивидуализирана настава, индивидуална настава, употреба на нагледни средства и материјали итн.
По однос на водењето на училишниот менаџмент, директорот како носител на менаџментот на училиштето, својата
работа ја извршува според најновите трендови на водење на училишна институција, а својата работа ја усовршува и ќе
продолжи да ја усовршува преку специјализирани семинари наменети за директорите на учлилиштата.
Подигањето на училишната клима и култура на повисоко ниво е развоен процес и процес кој бара заедничка соработка
помеѓу директорот, класните раководители, стручната служба, родителите и самите ученици. И оваа година посебно ќе се
обрне внимание на ваквиот вид на соработка.

ОСУ „ Св.Климент Охридски“ - Охрид
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Стручното усовршување на професорите ќе се одвива на интерно ниво во соработка со директорот и педагогот по
однос на методичко- дидактичката издржаност на часовите како и по однос на интеракцијата ученик - професор. Екстерното
ниво на усовршување ќе се одвива преку обука на семинари.
Комуникација и односи со јавноста ќе организираме преку трибини, работилници на соодветни теми и прашања за кои
ќе се јави интерес. Стручниот соработник и директорот се постојано достапни за консултации со надворешни лица.
Со проектот за мултиетничка интеграција во училиштето ќе следат низа активности во согласност со програмата на проектот.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ
Во формулацијата на целите сметаме дека тие треба да бидат јасно, концизно и прецизно формулирани и секогаш да
ни бидат пред нас во работата, за да знаеме до каде сме ги реализирале односно преку кои задачи и активности.
Остварувањето на нашите цели ни претставува посебен предизвик и ни дава стимул во извршувањето на работата. Цели и
задачи и активности преку кои ќе ги реализираме истите се:
ЦЕЛ: Стручно усовршување на наставниот кадар
Задачи и активности:
-Стручното усовршување ќе се врши преку семинари организирани од БРО и други релевантни институции;
-Меѓусебни консултации и контакти со колеги кои го 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 сведувањето на
изостаноците за да можеме да ја оствариме нашата цел која ја постигнавме изминатите две учебни година. Секако за нејзино
остварување потребна е голема и постојана соработка помеѓу училиштето и семејството.
Задачи и активности:
-Зголемена мотивација на учениците од страна на предметните професори за соодветните содржини од наставниот предмет;
-Промена на критериумот за испрашување и класичниот начин на работа;
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-Контролирирање на успехот и однесувањето на учениците од страна на класните раководители и соработка со директорот,
стучната служба и родителите.
ЦЕЛ: Зголемена соработка помеѓу директорот, професорите, стручните соработници, 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 од ист актив да ги почитуваат заедничките критериуми за следење и оценување на учениците:
-Поголема соработка на професорите во активите преку состаноци и меѓусебни консултации;
-Внесување на новитети и промени во работата во согласност со предлозите и идеите на колегите од активот;
-Меѓусебна посета на часовите.
ЦЕЛ: Намалување на девијантното однесување на учениците.
-Организирање на трибини и проекти на соодветни теми за кои има потреба и интерес;
-Ангажирање на учениците кои имаат девијантно однесување во одговорни работи и проекти за правилно да го насочат
своето однесување и да станат свесни за она што не е добро и што е општествено неприфатено;
-Соработка со Центарот за социјални грижи и други слични установи;
-Организирање на работилници на различни актуелни области со учениците;
-Советување за родители организирано од стручната служба.
ЦЕЛ: Навремено откривање и развивање на потенцијалите кај талентираните и надарените ученици.
Задачи и активности:
-Стручните активи прават планови за откривање на талентираните ученици и доставуваат планови за работа со нив;
-Стручната служба изготвува програма за работа со надарени талентирани ученици;
-Обуки, стручни теми и консултации на предметните наставници , стручната служба и менаџерскиот тим.
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5. УСЛОВИ ЗА РАБОТА - РЕСУРСИ
5.1. План на простории
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Материјално-техничка опременост и просторни услови
По однос на расположливите технички ресурси, училиштето располага со современа компјутерско-техничка опрема за
педагошко- психолошката служба, секретарот, заменикот директор, раководителот на смена и директорот. Во училишната
зграда е овозможен неограничен интернет пристап. Од учебната 2014-15 година опремени се два нови компјутерски
кабинети за изведување на ИКТ настава и со тоа во моментов располагаме со 5 целосно опремени компјутерски кабинети кои
ја олеснуваат современата настава но и изведувањето на испитите од екстерното оценување на учениците.
Библиотекарскиот фонд на книги е збогатен и во моментов постојат околу 24.623 книги. Дел од нив се стручна
литература за наставниот кадар како и литература наменета за учениците. Во библиотеката има и 880 комплети со
бесплатни учебници за учениците од прва до четврта година. Во однос на техничката опременоста на активите со наставнонагледни средства и материјали, менаџерскиот училишен тим пред почетокот на годината ги обезбедува неопходните
материјали потребни за работа и одвивање на наставата иако потребите
УЧИЛИШНИ
ПРОСТОРИИ
Училници
Кабинети
Подрум
Работилница
Остава
Кујна
Дворни површини
Библиотека
Канцеларии
Просторија за прием на
родители
Кабинет за спорт и
спортска сала
ВКУПНА ПОВРШИНА

БРОЈ на УЧИЛИШНИ
ПРОСТОРИИ
16
9, 5- ИКТкабинети
1
1
1
1
1
1
5
1
1+1
5 403 m2
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5.2. Професионален развој и стручно усовршување на стручните соработници и наставниците

Како и секогаш, така и оваа учебна година ќе се води посебна грижа за стручното усовршување на наставниот кадар и
другите стручни лица. Училиштето е должно да им овозможи непречено учество на сите професори на предвидените
семинари за таа намена, кои се организираат од страна на Бирото за развој на образованието во Р Македонија и други
семинари кои ќе бидат организирани од други асоцијации. Стручното усовршување се врши и индивидуално преку следење
на стручна литература и периодика.
Во оваа смисла училиштето води посебна грижа за новопримениот наставен кадар,кој меѓу другото, според постојните
законски регулативи е должен да полага стручен испит. За нивните потреби во рамките на стручниот актив се одредува
ментор кој ќе ја следи неговата работа и ќе му помага околу совладувањето на сите задолженија што произлегуваат од оваа
проблематика.
Оваа учебна година секако ќе продолжиме со стручното усовршување на наставниот кадар и ќе се залагаме за
осовременување на наставата за да можеме да бидеме во чекор со промените кои ги носи модерното живеење.

- Усовршување на педагошката документација и евиденција И оваа учебна година во училиштето ќе се води уредна педагошка документација и евиденција и тоа во текот на целата
учебна година, за сите подрачја и дејности. На овој начин ќе се обезбеди систематско следење на воспитно- образовниот
процеси на севкупната работа.
Секој орган, комисија или тело што делува во рамките на училиштето е должно да води уредна записничка книга и секој
записник може да биде побаран во секое време од страна на надлежниот орган или претпоставениот раководител. Според
законските регулативи, училиштето ќе ја води следнава документација:
-Дневник за наставна работа - го водат класните раководители и предметните наставници:
-Ученички евидентни листови и сведителства- ги водат класните раководители;
-Матична книга на учениците- евидентираат класните раководители и секретарот;

ОСУ „ Св.Климент Охридски“ - Охрид
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-Документација за вондредни испити- кај секретарот на училиштето;
-Матична книга за вондредните ученици- кај секретарот;
-Статистички податоци- документација –стручна служба и секретарот;
-Извештаи, прегледи и анализи- стручна служба на училиштето.
-Годишна програма за работа на училиштето - кај директорот, стручна служба и секретарот на училиштето;
-Извештаи и слични документи кои треба да се изготват по барање на директорот на училиштето - кај секој вработен.

6. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
6.1. Наставни планови
Во училиштето се применуваат наставни планови што ги донесува Министерот за образование и наука по предлог на
БРО.
Непосредно и континуирано следење на остварувањето на наставните планови по паралелки вршат одделенските и
предметните наставници. Покрај тоа, периодично следење се врши и од страна на: Директорот на училиштето, помошник
директорот и стручните соработници (педагог и психолог) .
Во случај на евентуални потреби за остварување на наставните планови (исполнување на фондот на наставни часови)
по одделни наставни предмети, потребата ќе се остварува со промени во распоредот на наставните часови.
За поголеми проблеми (подолги прекини на наставата поради разни оправдани причини) во остварувањето на наставните
планови, училиштето го известува основачот, т.е. постапува согласно одредбите во Законот за средно образование.

6.2. Наставни програми
Наставните програми за сите задолжителни и изборни предмети ги подготвува Бирото за развој на образованието, а ги
одобрува Министерот за образование и наука.
Врз основа на тие програми, секој предметен наставник изготвува своја наставна програма за предметот по кој изведува
настава.
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За реализација на другите видови настава (дополнителна и додатна настава, класен час) или воспитно-образовни активности
одговорните наставници изготвуваат соодветни програми. Во нивното изготвување активно се вклучуваат стручните активи и
се применува принципот на тимска работа.
ПЛАН ЗА ПРОВЕРКА И ЕВАЛУАЦИЈА НА НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ
Планирана
активност
Презентација и
насоки за Содржина
на Годишна
програма на
наставници

Цели
Едукација и насоки за
комплетна изработка
на Годишна
прогарама на
наставниот кадар

Реализатор

Време

Училишен тим

Групна

Училишен тим

Групна

август, 2016

Групна

А вгуст, 2016

Групна

Октомври 2016,
декември 2016,

Проверка на
изготвени Годишни
програми на
наставниците за
учебната
2016/17год.

Прегледување на
квалитетот на
изработени
Годишни програми,
констатирање
недостатоци и
насоки за корекции
на истите

Извештај за
извршена
проверка на
Годишните
програми на
наставниците

Информирање на
Училишен тим
стручната служба
за подготвеноста
на наставниот
кадар за почеток
на новата учебна
година
Увид во редовно
Училишен тим
водење на тематската

Тековни проверки на
Годишните програми

Форми

август, 2016
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Извори (ресурси)

Документи од БРО

Очекувани ефекти
Едуцирани наставници
за комплетна
подготовка на Годишна
програма

Годишни
програми на
наставниците,
инструмент за
содржина на
Годишните
програми

Успешно
изработени
Годишни
програми

Формулари за
извршени
прегледи на
Годишните
програми на
наставниците

Документирана
проверка за
правилно
изработени
Годишни програми
на наставинците

Формулари за
извршени прегледи

Навремено
евидентирани податоци
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на наставниците

евиденција во
Годишната програма
на наставниците
Тековни извештаи,
Увид во редовно
Увид на внесени
водење на
констатации од
тематската
наставникот по
евиденција во
завршувањето на
Годишната програма
секоја тема
на наставниците
Годишен извештај за Сублимирање на
ра ботата на Тимот за активностите на
проверки на
тимот
Годишните
програми на
наставниците

април 2017,
ј уни 2017
Училишен тим
Групна

Октомври 2016,
декември 2016,
а прил 2017,
ј уни 2017

Училишен тим

Групна

Јуни,2017

на Годишните
програми на
наставниците
Формулари за
извршени прегледи
на Годишните
програми на
наставниците
Тековни извештаи,
годишни програми

2016 / 2017
во
тематската
евиденција
Документирани
тековни
проверки на
Годишните
програми на
наставниците
Запознаен
наставен кадар
со активностите
на тимот

7. ПОСТИГАЊА НА УЧЕНИЦИТЕ
Во текот на учебната година се следат постигањата на учениците, нивната редовност и поведение. Се прави анализа на
успехот и по предметите по кои учениците постигнуваат послаби резултати се организира дополнителна настава. Се
идентификуваат учениците со потешкотии во учењето и со нив стручната служба обавува советодавни разговори, ги упатува
на ефикасни техники на учење и градење на работни навики. Исто така се идентификуваат и надарените ученици на кои
преку додатната настава им се овозможува да ги прошируваат и продлабочуваат знаењата и да учествуваат на натпревари.
На учениците им се овозможува своите активности да ги презентираат пред пошироката општествена јавност на разни
манифестации и културни активности во градот, но и надвор од него.
За учениците од втора и четврта година се организираат разни форми на професионална ориентација.

ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ
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Активност
1.Прегледи за успех, поведение,
изостаноци и пед. мерки на почеток ,
полугодие и крај на наставна година
2. Анализа и извештаи за успехот на
учениците по класови , пол и
националност
3.Стручна расправа со родителите за
постигнувањата на учениците споредбени анализи
4. Одржување на состаноци за
усогласување на критериумите за
оценување по активи

5.Консултации со претседателите на
активи за начинот на вреднувањето
на учениците
6.Годишни глобални и тематски
планови,
Посети на час

7.Редовно организирање на
родителски средби и согледување на
предлозите на родителите на

Цел
Согледување на моменталната
состојба за успехот, поведението и
изостаноците

Соработка
Наставници,
Родители,
Ученици
Директор
Подобрување на успехот на
Класни
учениците
раководители
ученици
Согледување на состојбата со
Директор
успехот на учениците по класовите Совет на
и давање на конкретни совети за
родители
подобрување на истиот
Наставници
Констатирање на моменталната
Директор
состојба во врска со начинот на
Класни
оценување на колегите во ист
раководители
актив и точно и прецизно
Стручни активи
издвојување на критериумите за
вреднување на постигањата на
учениците
Точно и прецизно издвојување на
Стручна служба
критериумите за вреднување на
Стручни активи
постигањата на учениците
Проверка на планирањата на
Директор
наставниците дали се во
Класни
согласност со Наставните планови раководители
Утврдување на квалитетот на
Стручни активи
реализација на наставата
Имплементирање на модел на
Наставници,
соработка со најважните субјекти
Родители,
Ученици
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Време на реализација
Декември
Јуни

По секое тримесечие

На редовни состаноци

Август

Септември, Јануари

Преку целата година

Ноеври, Февруари, Мај
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Наставнички совет и Советот на
родители
8.Изработка на прегледи за успех,
поведение и изостаноци и Извештај
за реализација на воспитнообразовната работа во Училиштето
на крајот од учебната година
9.Евидентни листови за состојбата на
класот

2016 / 2017

Директор

Следење на успехот на учениците
и напредокот на училиштето во
реализација на своите цели

Класни
раководители

Согледување на состојбата со
Класни
успехот на учениците по класовите раководители
и давање на конкретни совети за
ученици
подобрување на истиот во
соработка со родителите
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8. УЧЕЊЕ И НАСТАВА
Во училиштето се реализираат наставни и воннаставни активности според предвидените планови и програми за
гимназиско образование и тоа: редовна настава, дополнителна настава, додатна настава, изборна настава,
консултативна настава и слободни часови во кои спаѓаат проектните активности и училишните секции.
8.1.Настава, задолжителна и изборна
1. Редовна настава
Редовната настава претставува основна форма за остварување на целите на воспитно – образовниот процес. За нивно
успешно реализирање и остварување, професорите пред почетокот на учебната година изработуваат годишни глобални
планови и тематски распределенија. Одобрение за нивната 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 планирање.
Во училиштето постои добра просторна и техничка опременост, но е потребно и нејзино осовременување и
збогатување. Во зависност од видот на предметот и методската единица која ќе се реализира, на располагање стојат
соодветни наставни кабинети за ИКТ настава.
При реализирањето на самата настава, во текот на целата година перманентно ќе се врши контролирање на
квалитетот на истата од страна на директорот и стручните соработници.
Исто така, професорите постојано можат да се консултираат со стручната служба по однос на сите стручни прашања и
околу примената на поактуелни, современи наставни методи, форми и техники.

2. Дополнителна настава
Дополнителната настава ќе се реализира во текот на целата учебна година со ученици кои по некоја причина
заостанале во совладувањето на наставната материја преку редовната настава. 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.
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Секој предметен професор согласно со законските одредби, должен е да ги евидентира одржаните дополнителни
часови во дневникот и да го евидентира присуството на учениците. Дополнителната настава се изведува преку работа во
група, пар или индивидуална форма на работа
Дополнителната настава има задолжителен карактер и се организира за учениците кои имаат повремени тешкотии во
учењето и заостануваат во усвојувањето на содржините и другите задачи од еден или повеќе наставни предмети и истите ќе
бидат уредно евидентирани во педагошката евиденција. Таа ќе се изведува по однапред изготвен и истакнат распоред
најдоцна до 20 септември 2016 година.
Содржини

Цели

Подготовка на секој наставник за
дополнителна настава
(свој план и програма)

Детектирање на учениците на кои
им е потребна дополнителна
настава

Редовна соработка со учениците,
родителите, класниот раководител,
педагошко – психолошката служба

Организирање на дополнителна
настава и консултации

Дополнителна настава се
организира со цел на учениците кои
од најразлични причини имаат
тешкотии во совладувањето на
програмските содржини.
Со дополнителната настава на
учениците треба да им се овозможи
простор и време за да го достигнат
темпото и квантумот на знење што
го бара наставникот
Преку дополнителната настава
учениците да се оспособат како да
учат, како да ги совладаат и усвојат
знаењата
Часовите од дополнителната
настава да се идентични со
часовите од редовната настава.
Наставниците во овој вид на настава
да применат одредени методи,
форми на оспособување на

Носители

Време

Наставен кадар

Септември

Наставен кадар

Прво тримесечие

Наставен кадар, класен
раководител Директор, Педагог,
Психолог

Во текот на целата
учебна година

Наставници,
ученици

Во текот на целата
учебна година
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учениците за успешно и навремено
совладување на одередена
наставна содржина. За оваа цел
наставникот треба добро да ја
познава методиката и да го
оспособува ученикот за самостојно
учење.

3. Додатна настава
Додатната настава претставува таква форма на настава во која се опфаќаат оние ученици кои се сметаат за особено
инвентивни, креативни или пак 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 тоа да ги збогати знаењата и способностите кај учениците, да ја
развие љубовта кон научно-истражувачката работа и да ги насочи кон самообразование.
Во училиштето секоја година се запишуваат ученици со висок успех, но и талент во одредена област. На надарените и
талентираните ученици треба да им се обрне посебно внимание, а училиштето да им овозможи услови за нивен
понатамошен развој и напредок. Во таа насока се изработуваат посебни програми за откривање и работа со надарени и
талентирани, од страна на предметните професори секако во соработка со стручната служба. Не треба да се запоставува
ниту мислењето на родителите и околината во којашто ученикот работи, па затоа сите заедно треба да учествуваат во
креирањето на работата и активностите кои би требало да ги извршува креативниот или надарен ученик, а што ќе придонесе
за негов понатамошен забрзан развој. Активностите треба да се осмислени секако и по желба на самиот ученик.
Директорот во соработка со стручниот актив определува професор кој ќе ја реализира додатната настава врз однапред
изготвена програма за работа со надарени и талентирани ученици. Од формите на настава се препорачува да се користат
индивидуална и индивидуализирана настава кои се најсоодветни за овој тип на настава. Одржаната додатна настава се
евидентира во дневникот. Улогата на професорот во овие случаи е менторска и консултативна. Директорот и стручната
служба се должни да ги следат овие часови.
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3.1.Ученички натпревари
Ученичките натпревари го стимулираат развојот на учениците, ги насочуваат целокупни потенцијали на учениците и
нивните ментори и го подигнуваат реномето на нашата установа. Секоја година, сите активи планираат учества на
натпревари кои се организираат на локално ниво но исто така и понатаму на државно или пак меѓународно ниво. Во оваа
учебна година, училиштето планира учество на сите натпревари на кои ќе можеме да се вклучиме со оглед на нашите
примарни, професионални ангажмани. Нашето училиште пак, по повод 8 - ми Декември, денот на патрониот празник на
училиштето, и оваа учебна година ќе објави интерен конкурс за избор на најдобри ученички литературни, музички и ликовни
творби.
Во училиштето и оваа учебна година ќе се организираат ученички натпревари во различни области, а особено во
областа на спортските натпревари. Нашите ученици ќе земат учество на сите натпревари за кои ќе имаат можност да
учествуваат на општинско, регионално или републичко ниво.
Натпревари и презентации на постигнатите резултати се организираат обично на Патрониот празник и на Денот на
просветителите. Тогаш се организираат и спортски натпревари или други спортски активности. Во нивното организирање,
учествуваат и предметните професори по спорт, но и училишната заедница.
По повод прославувањето на Патрониот празник на училиштето се објавува интерен конкурс за најдобра ликовна,
музичка и литературна творба, а за учениците кои ќе ги освојат првите три места , следат скромни награди во согласност со
Правилникот за наградување на ученици донесен од УО на училштето.
4. Изборна настава
Во наставната програма за гимназиско образование е предвидена можноста за избор на втор странски јазик, односно
германски, француски или италијански. 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 соодветното подрачје во
трета година односно јазично – уметничко подрачје со А и Б комбинација на предмети, општествено – хуманистичко- подрачје
со А и Б комбинација на предмети и природно-математичко подрачје со А и Б комбинација на предмети. Наставата по
изборните предмети се одвива на ист начин како и наставата по задолжителните предмети, односно имаат подеднаков статус
во воспитно-образовната дејност.
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5. Консултативна настава
Консултативната настава се организира во текот на целата година пред одржувањето на вондредните испити, за
учениците кои вондредно го заокружуваат своето образование, но и за учениците од четврта година за подготовка за
матурските испити. Овој вид на настава се организира во текот на второто полугодие и се евидентира во дневникот за
работа.Како и секоја учебна година, така и оваа,
6.Проектни активности и училишни секции
Учениците во текот на учебната година треба да реализираат 70 часа проектните активности. Овие активности се
избираат по слободна волја на ученикот покрај задололжителните активности – Иновации и бизнис (за учениците од прва до
трета година) преку кои учениците реализираат 35 часа годишно. Оние ученици кои не изработиле проект до крајот на
учебната година, должни се истиот да го предадат најдоцна до почетокот на следната година. Проектните активности се
реализираат во повеќе области кои се означени во распределбата на часови и работни задолженија на наставниците кои ќе
бидат ментори во изведувањето на истите.
Проектните активности се реализираат преку нова дидактичко - методска активност, каде што професорот се јавува во
улога на ментор и кординатор, односно дава упатства и го следи текот на реализирањето на самиот проект додека учениците
работат во група, тандем или индивидуално.
Во оваа учебна година во проектните активности ќе бидат вклучени сите ученици од прва до четврта година, а ќе
работат на онаа проектна активност за којашто ќе 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.
Во училиштето ќе продолжи со работа Секцијата за хуманитарна и општествено-корисна работа како дел од
проектната активност по Култура на здраво живеење.

8.2. Воннаставна воспитно образовна дејност
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1.Екскурзии
Екскурзиите се организираат за рекреација и дружење, но и за проширување на знаењата во областа на културата и
историјата. Екскурзиите создаваат добри услови за развивање на естетското и моралното воспитание.
Научна екскурзија од воспитно - образовен карактер се планира да се организира со учениците од трета година или на
почетокот на годината со учениците од четврта година според Правилникот за изведување на екскурзии во траење од пет
работни дена. Согласно со екскурзиите се изработуваат соодветни програми за нивно организирано реализирање. Во
програмата и организацијата се вклучуваат и претставници на учениците и Советот на родители.
И оваа учебна година се планира да се изврши испитување на мислењето на учениците и родителите од четврта година
дали да се организира матурска вечер или матурско патување. Доколку се одлучи да биде организирано матурско патување,
за истото ќе биде изработена програма во координација со Наставничкиот совет, Советот на родители и Училишниот одбор.
Екскурзиите од научен карактер се организираат и планираат по посебно изготвена програма и од страна на Стручните
активи од различни области.
По повод Денот на независноста, 8 ми Септември, на 9-ми Септември се планира да се организира еднодневна
ексурзија од наставно – научен карактер со посета на значаен историски локалитет – со организација од страна на
историската секција, но и со рекреативен карактер со организација од страна на Активот по спорт.
2.Ученичка организација
-Заедница на ученициЗаедницата 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 возрасните и да научат да сносат одговорност за она што го
работат. Заедницата на учениците организира предавања, трибини, спортски активности и слично.
Во секој клас од прва до четврта година, се избира класна ученичка заедница од три члена. Оваа заедница се избира
според желбата на класот по претходна еднонеделна кампања за промоција на кандидатите, а членовите се избираат по пат
на тајно гласање. Овие заедници се избираат секоја учебна година, на почетокот на септември. Претседателствата ја
сочинуваат заедницата на годините, а нивните претставници ја сочинуваат заедницата на ниво на училиште. Мора да се
напомене дека Младинската заедница работи според посебна програма во соработка но и со подршка на „Младински Совет“ Охрид . Учениците од Заедницата од трета година учествуваат во подготовката на Програмата за научната екскурзија, а оние
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од четврта година, учествуваат во поготовка на матурското табло, алманахот и организирањето на матурската
вечер.Кооринатор на проектот за поддршка на Младинската училишна заедница е м-р Марија Чанова. Во нашето училиште
се реализира и проектот Дете –правобранител кој исто така се застапува за бранење на правата на децата онака како што
се пропишани во Конвенцијата за правата на децата во Р. Македонија
ПРОЕКТ ЗА ПОДДРШКА НА МЛАДИНСКАТА УЧИЛИШНА ЗАЕДНИЦА
Активности
1. Избор на тричлена заедница на
класот преку тајно гласање

Цели
Примена на принципите на
демократското општество односно
примена на правото на избор

Запознавање на учениците со
нивните права и обврски како
ученици и како претставници на
класот
Промовирање на принципот на
заемна соработка на сите
вклучени субјекти во училиштето
Информирање и дискусија со
1. Организирање на работилници
на актуелни таргет теми заедно со учениците на прашања поврзани
со актуелни теми
одговорните наставници.
(во соработка со Советот на
родители, ЦСО и Медицински
центар - Охрид)
2.Конститутивна седница на
претставниците на ученичките
заеници заедно со одговорните
наставници

2. Организирање на предавања по
повод Денот на борба против
болестите на зависност, 9-ти
Декември
(во соработка со Советот на

Време на реализација

СЕПТЕМВРИ-ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ

Подигнување на свеста и
одговорноста кај младите во врска
со болестите на зависност
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центар - Охрид)
Вклученост на учениците во
1. Состанок на претседателите на
оранизирање на екстерното
ученичките заедници со
оценување
училишниот менаџмент и
одговорните наставници за давање
на предлози како најдобро да се
организира екстерното оценување
Негување на универзалните
1. Организирање на хуманитарни
општочовекови вредности
активности по повод големиот
христијански празник ВЕЛИГДЕН
Вклученост на учениците во
1.Состанок со претставниците на
оранизирање на матурската
ученичките заедници од четврта
прослава
година
со училишниот менаџмент и
одговорните наставници за давање
на предлози како најдобро да се
организираат активностите
поврзани со прославувањето на
матурата.

ФЕВРУАРИ-МAРТ

АПРИЛ

МАЈ
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8.3. Планирања на наставниците
На самиот почеток на наставната година, сите наставници доставуваат годишни и тематски планирања како по
редовните така и по изборните предмети, додатната и дополнителната настава. На почетокот на секоја учебна година за
реализација на наставниот план и програма наставниците изработуваат годишни и тематски планирања (во електронска
форма и печатени), ги доставуваат до стручната служба, која ги проверува и доставува до Директорот на училиштето.
Планирањата се во досиеата на наставниците и се на постојан увид на службите на училиштето и просветната инспекција.
Дневното планирање се изработува во текот на наставната година.
Планирањата ги содржат сите неопходни елементи за успешна организација и реализација на часот и тоа: цели на
учењето, активности на часовите, интерактивни форми, методи и техники со кои ќе го потпомогнат совладувањето на
наставната содржина, како и кои наставни содржини ќе се реализираат со примена на ИКТ.

Планирања на наставниците во реализација на училишните проекти
ЕКО-ПРОЕКТ
ПРОГРАМА ,,ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА
ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАЊЕ ВО НАСТАВАТА

ЕДУКАЦИЈА

ВО

МАКЕДОНСКИОТ

ОБРАЗОВЕН

СИСТЕМ“

Денес на планетата Земја незапирливо се уништува природата, растителниот и животинскиот света, а притоа
драстично се намалуваат изворите на енергија. Нерационалното и себично однесување на човекот за кратко време ке го
доведе светот во состојба од која нема враќање.
Нашето училиште сесрдно се вклучи во овој проект со цел да ги едуцира наставниците, учениците и заедницата како
да се сочува животната средина и со помош на еко стандардите да се заштеди енергија, вода и други ресурси.
Да се постигнат зацртаните цели кои ке следат во годишната програма за работа е навистина голем предизвик за сите
нас, но целта е јасна и мотивирачка затоа што заедничкото делување може да ни помогне нам, на оние околу нас а особено
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на природата која е нашиот дом и навистина заслужува посебна грижа. Се надеваме дека еко свеста ќе допре многу
пошироко и конечно секој од нас ќе стане свесен дека само во здрава средина живеат здрави и среќни луѓе.
Еко стандарди

Точки на акција

Време на
реализација

1. Заштеда на
енергија

1. План за намалување на потрошувачка на
XI, XII,I, II,III,
изворите за греење(дрва, нафта...) - рационално IV, V, VI
користење и планирање на изворите за греење.
2. Истакнување на упатства за рационално
користење на електрична и топлинска енергија во
училишната зграда.
3. Формирање на еко-патроли(групи од ученици),
вклучени во реализација на точките на акција кои
ќе го следат, надгледуваат и контролираат
процесот на имплементација на овие активности.
4. Назначување на одговорни лица

2. Заштеда на
вода

1. Замена и санирање на сите нефункционални
XI, XII,I, II,III,
чешми во училишната зграда.
IV,V,
2.Истакнување упатства за рационално користење VI,VII,VIII
на вода во училишната зграда.
3.Формирање на еко-патроли(групи од ученици),
вклучени во реализација на точките на акција кои
ќе го следат, надгледуваат и контролираат
процесот на имплементација на овие активности.
4. Назначување на одговорни лица

3. Одржување на
училишната
зграда и здрава
средина во

1. Чистење на училишните ходници, канцеларии,
училници и фискултурни сали со еколошки или
нетоксични средства.
2. Истакнување упатства за рационално

XI, XII,I, II,III,
IV,V,
VI,VII,VIII
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училиштето

користење на вода во училишната зграда.
3.Формирање на еко-патроли(групи од ученици),
вклучени во реализација на точките на акција кои
ќе го следат, надгледуваат и контролираат
процесот на имплементација на овие активности.
4. Назначување на одговорни лица

4. Уреден и
еколошки
училишен двор

1. Хортикултурно катче и поставени знаци со
упатсво за одржување на училишен двор.
2. Формирање на еко-патроли(групи од ученици),
вклучени во реализација на точките на акција кои
ќе го следат, надгледуваат и контролираат
процесот на имплементација на овие активности.
4. Назначување на одговорни лица

Цели:

- намалување на потрошувачка на гориво за
затоплување на училишните простории
-штедење на вода во училиштето
-одговорен однос кон одржувањето на хигиена во
училишните простории
-развивање креативност, еколошка свест и навики
за здраво живеење
-почитување на изработенитените и видливо
поставени знаци во училиштето
-чување и унапредување на сопственото здравје
-грижа за животната средина

XI, XII,I, II,III,
IV,V,
VI,VII,VIII

Координатор на проектот: Славица Кичеец
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МУЛТИЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО
ОСУ „Св.Климент Охридски”- Охрид е еднојазично училиште, сместено во централното градско подрачје на Охрид,
населен претежно со население од македонско етничко потекло, а според верското припаѓање на православна христијанска
религија.
Во училиштето учат повеќе од 800 ученици на македонски наставен јазик. Се негува и почитува македонското
наследство и традиција, а се подржуваат и навиките и обичаите на другите етникуми земајќи предвид дека помал број
ученици се од турската и ромската заедница. Исто така, мал број кои доаѓаат од мешани бракови, како ученици се
адаптирани и остваруваат социјални контакти, учествуваат и ги извршуваат училишните обврски и задолженија подеднакво
успешно како и останатите ученици. Придобивка на овие ученици е делумно познавање на јазик со кои се користи едниот
родител во одредени ситуации во семејството.
Учебната 2014/2015 година нашево училиште е за првпат вклучено во проектот Меѓуетничка интеграција во образованието.
Стекнатите и пренесени знаења од реализираните обуки ќе придонесат кон преземање на активности од страна на
наставниците, стручната служба и директорот како и локалната заедница, кои се одговорни за подготовка и реализација и
поддршка на наставни и воннаставни активности, кои произлегуваат од годишното глобално планирање на училиштето за
меѓуетничка интеграција, акционите планови на наставниците ккои предвидуваат реализација на конкретни активности меѓу
ученици од партнер училиштата преку интегрирани наставни содржини во согласност со планот и програмата за работа.
Подготовката на учениците ќе се одвива и на одделенските часови преку предавања, работилници низ кои ќе се
подигне свеста кај учениците кон демократското учество на учениците за соработка со учениците од партнер училиштето.
Соработката предвидува воспоставување скајп врска, меѓусебно запознавање, размена на материјали, поддршка на
заедничките активности на учениците од двете училишта преку непосредно учество во одлучувањето за заедничките
активности што ги вклучуваат другите ученици во училиштето.
Училиштето го поддржува проектот и во текот на годината ќе започне со самоевалуација на училиштето за таа цел.
Како микро модел во општеството нашево училиште во целост ги почитува различностите и принципите за демократска
партиципација на учениците од различни етникуми и заеднички ја определува визијата и мисијата на училиштето.
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ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО
Поглобални
активности

очекуван
резултат/продукт

(пред)услови

реализатори

Дефинирање
улоги на
членовите на
тимот

-Доделени
одговорности на
членовите на тимот
според МИО
активностите
-Назначен
координатор на тимот
– А.Г.

-Договорена средба
со членовите на
тимот
-Усогласена
стратегија на
дејствување на
тимот

Членови на
училишниот тим –
СИТ
Алберта Гулицовска
Рената Арнаудова
Светлана Огненова
Даниела Спироска

Дисеминација на
обуката на ниво
на училиште

-Одржани
работилници
во
траење од 6 до 8 часа,
со учество на сите
наставници
-Подготвен извештај
на даден формулар со
податоци
за
реализација
на
обуката и за бројната
состојба
на
учесниците

Усвоен план
дисеминација
обуката
поделени улоги
водење сесии

за
на
со
за

Членови и
училишниот тим,
наставници

ОСУ „ Св.Климент Охридски“ - Охрид

35

2016 / 2017

ГОДИШНА ПРОГРАМА
Формир.
партнерство со
училиште од друг
наставен јазик

Воведување МИО
активности во
Годишната
програма

-Формирање
партнерство
според
бараните критериуми
-Организирана
заедничка работа
(договорена средба)
меѓу тимовите на
партнерски училишта
-Подготвен предлог
план за соработка и
комуникација меѓу
партнер.училишта
-Доставен потпишан
формулар за
формирањето на
партнерство до
канцеларијата на
ПМИО

-Усвоена Годишна
програма со МИО
заложбите на
училиштето вклучени
во мисијата и визијата
-Усвоената Годишна
програма содржи план
за акција кој посочува

-Фомирање листа
на
потенц.партнер.учи
лишта со
основ.податоци за
нив
-Контактирање со
потенц.партнерски
училишта
-Обезбедена
согласност од
страна на
наставниците,
родителите и
Училишниот одбор
за активно
вклучување во
партнерство со
предложеното
училиште
-Констатирана
состојба во
училиштето во
поглед на
постоечките
активности за
меѓуетничка
интеграција

Членови и
училишниот тим,
наставници

Членови и
училишниот тим,
наставници
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на конкретните
самостојни
активности на
училиштето и на
заедничките
активности со партнер
училиштето и јасно ги
дефинира нивните
цели

Планирање на
конкретните
активности

-Подготвена листа
на
потенц.самостојни
активности на
училиштето
-Подготвена листа
на потенц.
заеднички
активности со
партнер
училиштето/ата
-Одржана работна
средба за
планирање со
тимот за училишна
интеграција од
партнерското
училиште
Подготвени акциони
-Формирани
планови за секоја
тимови од
предвидена конкретна реализатори за
активност (секој тим
планираните
од реализатори го има активности
приложено својот
-Одржани работни
план до тимот за
средби за
училишна интеграција планирање со
тимовите од
реализатори од
партнер.училиште/
ата

Членови на
училишниот тим,
наставници членови
и училишниот тим,
Наставници, партнер
училиште
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Реализација на
планираните
активности

-Сите планирани
конкретни активности
и заедничките
активности со партнер
училиштето се
спроведуваат во
училиштето според
тоа како е предвидено
со акционите планови
-Одржување на
состаноци на
стручните активи на
кои се разгледуваат
примери на успешни
практики за
самостојни и
заеднички активности
-Обезбедена е
евиденција и докази за
спроведени
самостојни
активности на
училиштето, како и
заеднич.активности со
партнер.училиште

-Наставниците ги
користат
прирачниците за
заеднички
активности и
демократско
учество како главен
ресурс во
планирање и
спроведување
активности
-Наставниците
водат портфолио во
кое собираат
успешни практики
и прават
рефлексија и
анализа од
спроведените
активности

Членови на
училиш.тим,
наставници,
партнер училиште
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Следење на
реализацијата на
активностите

Самоевалвација
на училиштето

-Месечни извештаи од
реализацијата на
планираните
активности
подготвени од
тимовите реализатори
и доставени до
тимовите за училишна
интеграција
-Континуирано
истакнување
информации на табла
во наставничка
канцеларија за
реализација на
активностите

Извештаи од
резултатите добиени
со примена на
прашалникот за
самоевалвација на
наставници, ученици,
родители
-Извештај за тоа како
реализација на
активностите на МИО
придонесла за
состојбата

-Инструменти
подготвени од
ПМИО за
мониторинг на
реализација на
активности (секое
подрачје на
активност има
клучни точки за
следење
-Редовни средби на
тимовите, на кои се
дискутира за
реализација на
активностите на
ниво на училиште и
меѓу партнер
училишта
-Пополнет
прашалникот за
самоевлавација од
страна на
наставници,
ученици и
родители
- Учество на
наставникот по
информатика во
обработка на

Членови на
училиш.тим,
наставници,
партнер училиште

Членови на
училишниот тим,
наставници,
ученици, родители,
лок.заедница
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одговорите дадени
во прашалнкот

Промоција на
реализираните
активности

Водење
професионално
портфолио и
сертификација

-Најмалку еден
промотивен настан на
училишно ниво за
презентација на
активностите пред
управата,
наставниците,
учениците,
родителите и
претставниците од
општината
-Континуирано
ажурирање на
информации на
порталот за МИО

-Разгледани
критериуми за
сертификација и
фазите во
спроведување
процедура за

-Подготвен
промотивен
материјал (постери,
брошури, и/или
други материјали)
што го
прикажуваат
процесот и
продуктот од
реализ.активности
-Поканети гости на
настанот
-Отворен МИО
портал на веб
страницата на
училиштето

Членови на
училишниот тим,
наставници,
ученици, родители,
лок.заедница

-Вклучување на
активности за
мултиетничка
интеграција во
профес.портфолио
во кое

Ученици, родители,
лок.заедница
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сертификација на
членовите на тимот за
училишна интеграција
и за наставниците
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наставниците
собираат успешни
практики и прават
рефлексија и
анализа на
спроведените
активности во
текот на второто
полугодие

8.3.1.Оценување во наставата






Оценувањето на ученичките знаења, умеења и вештини е многу тешка и одговорна работа. Важноста на оценувањето
и напредувањето на учениците произлегува од големото влијание на оцените врз севкупната работа на учениците.
Проценувањето на ученичките знаења ќе биде пообјективно ако е дополнето со самопроценување, со што ќе се добие увид
во недостатоците и постигнувањата на секој поединец во класот, споредувајќи го со поставените задачи како и изнаоѓање
можности за постојано унапредување на воспитно-образовната дејност во училиштето.
Оцената треба да го одразува залагањето и знаењето на учениците за време на часот и надвор од него.
Начините со кои ќе ги оцениме треба да бидат разновидни и тоа:
усмено оценување кое е базирано на стандардите и Блумовата таксономија;
писмено оценување преку објективни тестови, писмени работи;
формативно оценување за време на самите часови со цел согледување на степенот на совладување на материјата,
проблемите со кои се соочуваат и начини на нивно надминување;
сумативно оценување на полугодието и крајот на учебната година;
Со цел поефикасно да се следи вреднувањето на постигањата на учениците и самовреднувањето изработена е
оперативна програма за негово следење.
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8.3.2.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 воннаставни активности, односно да се постигне
поголем квалитет во работењето. При тоа особено важно е да се користат искуствата од секојдневната практика како и
современите достигања на педагошката и другите нејзини сродни науки. Особено акцент треба да се стави на воведувањето
на нови иновации во наставата и согледување на нивните резултати, проширување и збогатување на воннаставната работа,
стручното усовршување на наставниот кадар и другите стручни лица, планирање и збогатување на општествено-културната
дејност, зголемување на бројот на спортските активности, соработка со родителите и околината.
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 вештини, се одвива под стручно раководство на професорот, но постојано е надгледувана од страна
на директорот и стручната служба. Пред почетокот на учебната година, професорите вршат тематски планирања за
реализација на наставата. Годишните глобални и тематски распределенија се изработуваат најдоцна до 01.09. во учебната
година.
За поуспешна реализација, секој предметен професор должен е да се подготвува за реализација на секоја методска
единица со изработка на квалитетни и издржани дневни оперативни планови. Тие треба да се изработуваат секој работен ден
и да се подложат на увид кај стручните соработници, директорот и повисоките државни органи т.е. Државниот просветен
инспекторат и БРО.
Наставата се реализира според Календарот за работа за 2016/17 година, издаден од страна на Министерството за
образование и наука.
Наставата се реализира и според постојниот распоред на часови за новата учебна година кој го изработува проф. Валентин
Чачор, но во зависност од реалните потреби може да трпи и одредени промени.
Стручните соработници ќе вршат анализа на постигнатите резултати во наставата, изостанувањето на учениците,
стручното усовршување на наставниот кадар, воннаставните активности на учениците и професорите, стручно советување на
професорите и учениците, воведувањето на новитети и иновации во наставата, а посебен акцент ќе се стави на работата на
оние ученици кои имаат проблеми во совладувањето на редовната настава и надарените и талентираните ученици, но и ќе
се обрне внимание на оние ученици кои имаат девијантно однесување. Секако, ќе се соработува и со стручните служби од
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Центарот за социјална работа од Охрид. Стручните соработници постојано ќе соработуваат со директорот, родителите,
учениците, класните раководители односно наставниците, како и со МОН и БРО.
9. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ
9.1. Општа грижа за учениците
Училиштето е должно да создаде услови и преземе мерки за пријатен и безбеден престој на учениците.
Одговорноста за тоа припаѓа на сите вработени во училиштето, а посебно на директорот, помошник директор, стручните
соработници и наставниците.

9.2. Грижа за здравјето на учениците
Училиштето води грижа за здравјето на учениците на три нивоа:
o физичко здравје кое опфаќа лична хигиена, храна, заразни болести, сексуално преносливи болести, безбедност и прва
помош, физичка активност;
o ментално здравје кое го опфаќа самопочитувањето, почитувањето на различностите, толеранцијата и развојот на
самодовербата;
o социјалното здравје ја опфаќа грижата за здрава животна средина, одговорност и комуникација.
Во училиштето има безбедни услови за престој на учениците на часовите во училниците и во другиот внатрешен
простор. Со куќниот ред и Кодексот на однесување се одредени однесувањата и движењата на учениците за време на
часовите и на одморите. Координација и соработка на сите структури во училиштето за обезбедување на грижата,
благосостојбата и заштитата на учениците се одвива на следните нивоа: класен раководител, предметни наставници,
стручната служба, помошник директор, директор.
Соработката со родителите е добра. Се спроведува и стручно советување со родителите на проблематичните ученици,
но секогаш има простор за нејзино подобрување и проширување во повеќе домени.
Одржувањето на редот и дисциплината во училиштето се спроведува со воведување на дежурства од страна на
наставниците и помошта од помошник директорите во двете смени.
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За учениците е воведена работна облека. Превенција од насилство училиштето спроведува со истакнување на
забраната за физичко и психичко малтретирање кое е пропишано со закон, со внимателно следење на однесувањата на
учениците, на наставниците и другите вработени во училиштето. За заштита на учениците од пушење, алкохол и дрога,
училиштето го применува Законот за забрана на пушење во училиштето и училишниот двор. Кодексот на однесување на
учениците е истакнат во сите училници и во него се истакнува забраната за пушење цигари, внесување и консумирање
алкохол и дрога. На часовите за Образование за животни вештини се обработуваат теми за штетното влијание на овие
пороци врз здравјето на учениците, а истите се едуцираат и со одредени предавања за превенција и заштита од болести кои
ги наметнуваат спомнатите пороци.
Во училиштето нема организирана исхрана на учениците, но во непосредна близина има објекти наменети за таа цел.

Хигиената во училиштето
Посебно внимание ќе се обрне на одржувањето на хигиената во училиштето. Редовно ќе се чистат училишните
простории и училишниот двор, а ќе се организираат и акции во кои ќе бидат вклучени и учениците со цел на подигнување на
свеста кај учениците за грижа за себе и околината.
Систематски прегледи
Сите ученици од прва година и од завршните класови ќе бидат опфатени со систематски прегледи во термини кои ќе се
договорат со лекар од школскиот диспанзер. Учениците ќе бидат придружувани од раководителот на паралелката или лице
од стручната служба.
Вакцинирање
Со календарот за имунизација и вакцинација ќе се реализира вакцинација на сите ученици од завршните години.
Вакцинацијата ќе се спроведе во школскиот диспанзер, а учениците ќе бидат придружувани од раководителот на
паралелката.

ОСУ „ Св.Климент Охридски“ - Охрид

44

ГОДИШНА ПРОГРАМА

2016 / 2017

Воспитување на хумани односи помеѓу половите
Со цел да се воспостави полова рамноправност, при конституирањето на паралелките се почитува принципот на
полова рамноправност. Исто така при изборот на класни раководители како и при изборот на разни други претставници и
раководни тела, се поаѓа точно од тој принцип. За воспитувањето на хуманите односи помеѓу учениците неопходно е
возрасните да бидат доследни и да даваат позитивен пример на добро и културно прифатено однесување на почитување на
разликите помеѓу половите, без полова дискриминација.

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 Министерство за образование и наука, како и локалната самоуправа.
Исто така, нашата институција соработува и со Црвениот крст во акции за собирање на храна и облека и со Заводот за
трансфузиологија при Медицинскиот центар во Охрид при што ќе се организираат две доброволни акции за дарување на крв
со ученици од трета и четврта година.
Во нашето училиште исто така ќе се реализираат и хуманитарни акции за собирање на храна, облека и пари за лица кои
ќе имаат потреба за помош. Секцијата за хуманитарна и опшетствено-корисна работа во училиштето која ќе работи во
рамките на проектната активност по Култура на здраво живеење ќе се занимава со одредени активности поврзани со оваа
проблематика.
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10. УЧИЛИШНА КЛИМА
10.1. Односи во училиштето
Односите во училиштето се уредуваат нормативно, како за учениците така и за наставниот кадар. Во процесот на
самоевалвација, забележавме дека училишната клима и односите помеѓу вклучените субјекти е на задоволително ниво, но
секако дека треба постојано да се следат и унапредуваат меѓучовечките односи. Кодексите на облекување и однесување во
голема мера го регулираат однесувањето, но и целокупната училишна клима која владее во него.

КОДЕКС НА ОБЛЕКУВАЊЕ ЗА НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ
Наставниците и стручните соработници како носители на воспитно-образовната работа во Училиштето треба да бидат
пример за учениците како со однесувањето така и со надворешниот изглед кој влијае во изградувањето на позитивна и
воспитана личност на ученикот. Во Училиштето се практикува кодекс за облекување, кој има за цел да им овозможи
комфорно работење на вработените, да промовира професионален изглед и позитивно да влијае на личноста на ученикот.
Кодексот на облекување, опишан тука, дава насоки за облекувањето на вработените, кои имаат слобода во одлучувањето и
изборот на облеката која ќе ја носат, водејќи сметка за прифатливоста и неприфатливоста на одреден вид.
Генерално неприфатлива е следната облека, која:
− вообичаено се користи во домот, во ноќни клубови или за спортски активности;
− премногу ги открива грбот, градите, стапалата, стомакот или долната облека на вработениот;
− е неиспеглана, истуткана, нечиста, изветвена, проѕирна или со големи засеци и деколтеа;
− содржи зборови, изрази или слики кои можат да бидат навредливи или неприфатливи за другите вработени.
Генерално неприфатливи видови на облека се следните:
− тренерки (освен за наставниците по спорт), бермуди, панталони со прерамки, куси панталони, тесни панталони
(хеланки) или други кои се припиени до телото;
− куси и тесни здолништа со должина над колената, мини–здолништа, облека за плажа и фустани со прерамки;
− тесни маички со прерамки или без ракави, горна облека која го истакнува стомакот, маици со навредливи
зборови, логоа, слики, карикатури или слогани, дуксери;
− секаков вид на папучи, капи и покривки за глава, кои се носат во работните простории.
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- накит, шминка, парфем и тоалетни води се генерално прифатливи. Секаков вид на пирсинг, освен вообичаени обетки,
се неприфатливи.
Генерално прифатлива облека е следната:
− панталони со нормална широчина и со рабови или без нив, направени од памук, волна или синтетички материјали,
− неформални фустани и здолништа, со должина до или под колена, односно должината на фустанот и здолништето
треба да биде таква за да овозможи комфорно седење во јавност;
− кошули со долги или куси ракави, џемпери, поло маици и блузи со висок врат;
− повеќето спортски палта или палта за одело, доколку не се во спротивност со генералните насоки;
− класични чевли, мокасини, чизми, соодветни сандали и чевли со потпетица.
Доколку се забележи непочитување на Кодексот на облекување, Директорот на училиштето нема да дозволи
наставникот да ја одржи наставата.

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ


Учениците треба да бидат во училиштето 15 минути пред започнувањето на наставата



За време на престојот во училиштето учениците треба да се однесуваат пристојно кон наставниците, учениците и сите
вработени во него



Учениците треба да бидат пристојно и уредно облечени односно да ги носат училишните униформи



За време на малите одмори учениците не треба да ја напуштаат училишната зграда без посебна потреба



Учениците треба навреме да го оправдаат своето отсуство на часови



Учениците треба совесно да го извршуваат дежурството



Учениците не треба да потпаѓаат под негативно влијание на другите ученици



Учениците не треба да го злоупотребуваат носењето на мобилни телефони
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Дежурните ученици треба навремено да ги пријавуваат разните оштетувања на училишниот инвентар и проблемите во класот
кај дежурните наставници, класниот раководител или стручните соработници



Учениците треба навремено да ги информираат класните раководители, стручните соработници или дежурните наставници
доколку имаат сознанија за потенцијални конфликти во училиштето или училишниот двор



За учениците кои нема да го почитуваат Кодексот на однесување, училиштето ќе постапи според Упатството за педагошки
мерки во јавните средни училишта и Интерниот правилник за педагошки мерки.

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ ЗА НАСТАВНИОТ И СТРУЧНИОТ КАДАР


Наставниците треба да бидат во училиштето 15 минути пред започнувањето на наставата



За време на наставата наставниците и стручните соработници треба да се однесуваат професионално и достоинствено



Забрането е да се навредува и омаловажува личноста на ученикот



Секој прекршок на ученичката должност треба задолжително да се пријави во стручната служба и кај директорот на
училиштето



Дежурните наставници треба да внимаваат на редот и дисциплината во училишните простории за време на одморите



Зборување на мобилен телефони за време на наставата е забрането



Отсуството од работа наставниците и стручните соработници треба навремено да го пријават кај директорот на училиштето
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10.2. Соработка со родителите
Целите на училиштето и родителите во главно се исти, т.е. постигнување на високо и квалитетно образование и
изградување на културна и сестрана личност. Од оваа цел неминовно произлегува нивната меѓусебна соработка за
постигнување на вистинските резултати. Нашата установа се консултра и соработува со сите родители, но најчесто таа
соработка е преку нивните претставници-Советот на родители.
Советот на родители работи според својата годишна програма, но оваа учебна година ќе се трудиме да ја зацврстиме
нашата соработка и посериозно да пристапиме кон нашата заедничка работа. Советот на родители го сочинуваат по еден
претставник од секој клас, а мандатот трае четири години.
За поуспешна соработка со родителите, во нашето училиште успешно се реализира советувањето за родители.
Информирање на родителите за напредокот на учениците
Родителите, информациите за напредокот на своето дете ги добиваат преку: родителски средби, индивидуални средби од
формален и неформален карактер, е-маил адреси во електронскиот дневник, покани за родители, евидентни листови,
сведителства, пофалници, дипломи итн.
За успехот и поведението на целото училиште по класификациони периоди се разгледува извештај на Наставничките совети
на Центарот и Советот на родители. Покрај гореспоменатото,советување за родителите, дава позитивен ефект во
намалување на изостанувањето и успехот на учениците, а со цел заедничката соработка да придонесе за постигнување на
подобар успех како и личен социјален развој на ученикот.
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Оперативен план за работа на Советот на родители
Активност

Време

Запознавање со училишниот менаџмент и
службите во училиштето

Септември

Подготовка на програма за работа на советот
Анализа на успехот и поведението на учениците
во првото тромесечие и предлог мерки за
подобрување на истиот
Анализа на успехот и поведението на учениците
на крајот од првото полугодие и предлог мерки за
подобрување на истиот
Учество во активности поврзани со прослава на
Патрониот празник.

Септември
Ноември

Запознавање со начинот на полагање на
екстерните испити, државната матура и завршниот
испит.
Учество во работата на комисии за изведување на
ученичка екскурзија, сликање на учениците за
табло и прослава на матурската вечер
Анализа на успехот и поведението на учениците
во второто тримесечие и предлог мерки за
подобрување на истиот
Давање предлози и мислења за промоција на
училиштето на општинско ниво и пошироко

Февруари

Соработници
Директорот
Стручна служба
Секретар
Совет на родители
Стручна служба

Февруари

Стручна служба

Ноември

Директорот
Стручна служба
Секретар
Секретар

Март-Април

Директор

Април

Секретар

Април

Советот на родители
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10.3. Соработка со локалната средина
Нашето училиште соработува со општината, Црвениот крст, Медицинскиот центар како и со сите релевантни
институции кои се во корист на подобрување на работата во училиштето. Во нашето училиште се реализираат многубројни
интернационални соработки со кои се промовира не само училиштето туку и целата локална заедница. Отвореноста за
соработка ќе продолжи и оваа учебна година.
10.4. Соработка со други училишта
Нашето училиште ќе соработува со сите општински училишта, но и со други училишта од државата и надвор од неа.
Треба да се напомене дека нашето училиште потпиша договор за соработка со средното училиште „Ибрахим Темо“ - од
Струга во рамките на проектот за мултиетничка интеграција на образованието, и се планира да се продолжи со соработката
со Словачката гимназија „Антон Бернолак“ од Наместово. Училиштето ќе биде отворено за секаков тип на соработка со други
училиште во но и вон нашата земја.
10.5. Заштита и унапредување на здравјето на учениците и вработените и култура на живеењето
Грижата на училиштето за здрав и културен начин на живеење на учениците ќе биде една од континуираните задачи во
текот на целата учебна година на сите субјекти вклучени во воспитно-образовниот процес.
Активности
Редовни систематски прегледи на
учениците од прва до четврта година
Систематски прегледи на вработените
Организирање трибина од областа на
хуманизација на односи меѓу половите
како и превентива од болестите на
зависност
Активности околу хигиенските услови во

Време

Соработници

Октомври, ноември

Школска медицина

Јули

Трудова медицина

Декември

Наставници,стручни лица,
стручна служба,
ученици

Во тек на цела година

Сите субјекти
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професорите активно се вклучени во
акцијата за Крводарителство

Во тек на цела година
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Школска медицина, Црвен Крст

10.6. Информирање и афирмирање










Во текот на учебната 2016/2017 година, информативната дејност на училиштето ќе се остварува преку најразлични
форми на информирање. Секоја информација ќе биде проследена во писмена форма и приложена во училишната
документација. Начинот на информирање ќе се остварува на следниот начин:
.
Главниот информатор за училиштето е училишната web страна www.gimnazijaohrid.com
Информирање на учениците и родители преку брошура (училишен информатор) за наставните планови, наставните програми
и делови од оваа годишна програма, како и со делови од полугодишниот и годишниот извештај.
Информирање на учениците и родители преку издавањето на училишниот весник „Јужен бран .
Информирање на родителите во рамките на родителските средби.
Информирање на родителите на седница на Советот на родители со презентација на Годишната програма, Полугодишниот и
Годишниот извештај за работата на училиштето .
Доставување на годишна програма, полугодишен и годишен извештај до основачот во писмена и електронска форма,
односно во електронска форма до МОН, Државниот просветен инспекторат и Бирото за развој на образованието.
Доставување на годишна програма, полугодишен и годишен извештај во електронска форма до членовите на Училишниот
одбор кои се претставници од Советот на општината и од родителите.
Други облици на информирање што ќе ги спроведат класните раководители, стручните соработници и секретарот на
училиштето по одделни подрачја.
- Промоција на училиштето
Со цел да се промовира училиштето како и да се запознаат учениците кои треба да се запишат во средно училиште
заедно со нивните родители, со мисијата и визијата на ОСУ „Св.Климент Охридски“, во училиштето ќе се организираат
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промотивни денови со посебна програма која ќе се реализира за време на отворените денови непосредно пред патрониот
празник на училиштето.
11. УПРАВУВАЊЕ, РАКОВОДЕЊЕ И КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКА
•

Директор

Своите активности директорот ги спроведува во согласност со законските и општите акти на училиштето. Негова основна
функција е да ги иницира, организира, насочува, мобилизира и координира сите активности во училиштето од која било
сфера. Директорот :
ги контролира финансиските работи и одговара за нив;
врши претставување 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 и води грижа за унапредување на воспитно- образовната работа.

•

Училишен одбор

Со измените во Законот за средно образование и преминување на дел од овластувањата од централна на локална
власт, се менува и составот и овластувањата на Училишниот одбор како орган на управување. Сега училишниот одбор е
составен од 12 членови и тоа:
четворица претставници од редовите на наставниот кадар;
тројца претставници од редот на родителите кои ги предлага Советот на родители;
тројца претставници од основачот кои ги именува Советот на општината;
еден претставник од Министерството за образование кој го именува Министерот;
еден претставник од деловната заедница кој го именува Стопанската комора на Македонија;
Мандатот на членовите на Училишниот одбор е четири години со право на уште еден повторен избор. Училишниот
одбор работи на седниците, а истите се одржуваат кога ќе се јави потреба.
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Наставнички совет на училиштето

Наставничкиот совет на училиштето се јавува како највисок стручен орган, и како таков расправа за прашања кои
произлегуваат од наставно- образовната работа. Него го сочинува целокупниот наставен кадар во училиштето и стручните
работници. Наставничкиот совет работи на седници, а нивниот дневен ред го предлага и со нив раководи директорот.
И оваа учебна година предвидени се 6 седници, а по потреба може да се одржат и повеќе. На седниците се ќе се
расправа за содржини кои се од интерес за работата на училиштето и тоа:
- разгледување на Годишната програма и Годишниот извештај на училиштето;
-следење на измени во наставните планови и програми, нормативи за наставен кадар;
- предлагање и преземање на соодветни мерки за унаредување на воспитно- образовната работа;
-донесување на одлуки за упис на ученици, формирање на паралелки, распределба на часови и други задолженија на
на професорите, формирање на испитен одбор за спроведување на завршен испит;
-пофалува и наградува ученици и изрекува воспитно- педагошки мерки;
- разгледува и одобрува програми за екскурзии;
- ја разгледува материјално- техничката состојба во училиштето и предлага мерки за нивно подобрување;
- ја следи и надгледува работата на стручните органи;
- одобрува теми за завршен испит за учениците од четврта година;
- се разгледуваат и теми со стручна педагошка содржина, за поголемо стручно усовршување на наставниот кадар.

•

Наставнички совет на годините и паралелките

Наставничките совети на годините и паралелките ги сочинуваат сите предметни професори што предаваат во
соодветната учебна година или паралелка. Тие ќе работат по однапред утврдена програма на своите седници. Со
Наставничкиот совет на годините раководи некој од класните раководители, а со Наставничкиот совет на паралелката
класниот раководител на истата. Тие ќе работат на следниве активности:
ќе обработуваат теми од воспитно- образовниот процес;
ќе донесуваат и обработуваат програми за работа на советите на годините, програма за работа на стручните активи,
слободните активности;
ја разгледува структурата на паралелките, снабденоста со учебни и други наставни средства и помагала;
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-

ја следи реализацијата на наставните програми;
го следи и анализира успехот на учениците, поведението и изостаноците и предлага мерки за нивно подобрување;
расправа за материјално- технички, просторни и структурални прашања и проблеми;
донесува одлуки за организирање и спроведување на екскурзии;
разработува теми за стручно усовршување и унапредување на воспитно- образовната работа.

•

Стручни активи

Стручните активи ги сочинуваат професорите што предаваат еден или повеќе наставни предмети, кои се меѓусебно
поврзани.
Секој стручен актив, изготвува своја програма за работа, а во нив се предвидуваат и обработуваат стручни теми како и теми
за педагошко усовршување. Се донесуваат заеднички критериуми во врска со вреднувањето и оценувањето на учениците, во
рамките на соодветниот наставен предмет, во една година или смер.
Со стручниот актив раководи Претседателот на активот. Во училиштето постојат следниве стручни активи:
Актив по македонски јазик и литература
Актив по странски јазици
Актив по математика и информатика
Актив по физика
Актив по хемија
Актив по биологија
Актив по географија
Актив по историја
Актив по општествена група предмети
Актив по спорт
Актив по музичка и ликовна уметност
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Програма за работа на директорот на училиштето
Функцијата Директор на средно училиште подразбира менаџирање и педагошко раководство, широк поглед на
реализацијата на воспитно-образовната работа и точна дијагноза на слабите точки кои го кочат развојот на училишната
заедница. Преку училишното развојно планирање како организиран, систематизиран и институционализиран процес,
директорот ги реализира своите задачи . Ова планирање се базира на постојано истражување, анализирање и откривање на
потребите на училиштето, како и осмислување на начинот со кој тие потреби ќе бидат задоволени. Во овој процес неминовно
е Директорот да се јави како партиципативен раководител кој во соработка со стучните органи и останатите колеги ќе ги
реализира основните и специфични задачи кои ќе го издвојат училиштето од останатите воспитно- образовни институции, а
со тоа училиштето ќе добие сопствен стил на работа.
Септември
Изработка на нацрт- план за реализација на активности во училиштето во соработка со Стручната служба
Преглед и консултации со стручната служба и наставниците околу изработката на глобалните и тематските планови за
работа
Анализа на подготвеноста на училиштето за почетокот на учебната година-проблеми и недостатоци
Увид во работата на класните раководители врз електронскиот дневник
Октомври
Соработка со Стручните активи на училиштето - согледување на нивните потреби
Соработка со класните раководители - согледување на состојбите во класовите
Увид во работата на предметните професори во електронскиот дневник
Советодавна работа со ученици, родители и професори
Ноември
Реализирање на состаноци на Совети за паралелките за првото тримесечие.
Анализа на успехот, редовноста и поведението на учениците.
Реализација на наставните планови и програми. Подготовки околу Наставничиот Совет.
Следење на реализација на наставните планови и програми по Стручни активи
Анализа на целокупната состојба во училиштето во соработка со стручната служба
Анализа од реализираните родителски средби во соработка со класните раководители
Следење на активностите на стручната служба во врска со консултативните средби со родителите
Состаноци со комисијата за прослави и свечености по повод Патрониот празник на училиштето
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Декември
Анализа на извршените работни активности планирани за месец ноември
Информации и консултации со МОН околу реализација на проектните задачи за Државната матура.
Информации и консултации со МОН околу реализацијата на екстерното оценување за учениците од четврта година
Следење на работата на наставниците
Соработка со Советот на родителите
Реализирање на редовните Совети на паралелките, разгледување и утврдување на резултатите на учениците на крајот на
првото полугодие
Јануари
Анализа на постигнатите резултати, успехот, редовноста и поведението на учениците во првото полугодие.
Предлог мерки за нивно подобрување во соработка со стручната служба.
Согледување на условите за успешна реализација на наставата во второто полугодие.
Анализа на извршениот попис на состојбата во училиштето.
Консултативна средба со задолжените наставници околу изведување на завршниот испит
Февруари
Подготовка за одржување на Наставнички совет на училиштето
Анализа на спроведените мерки за подобрување на успехот на учениците
Соработка со Советот на родители.
Соработка со раководителите на паралелките од четврта година околу спроведувањето на фотографирањето на учениците
за матурско табло и алманах.
Анализа на реализацијата на хуманитарни акции и културни манифестации
Следење на работата на наставниците врз е-дневникот
Март
Посета и анализа на часови од наставата
Преземање активности за реализација на Денот на екологијата
Консултативна средба со стручната служба околу работата со родителите и учениците
Април
Реализација на Наставничките совети на годините по третото тримесечје
Ангажираност околу обврските за спроведувањето на матурата и завршниот испит
Соработка со Советот на родители
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Активности околу организирањето на матурската прослава-вечер
Анализа на работата на стручните активи.
Активности околу организирањето на матурската парада
Мај
Совет на паралелките од четврта година, утврдување на успехот, поведението и изостаноците на учениците
Преземање активности за успешна реализација на Државната матура и завршниот испит.
Активности поврзани со прославата на Денот на сесловенските просветители, 24-ти мај
Активности за успешна реализација на екстерното тестирање на учениците од прва, втора и трета година
Јуни
Редовни седници на Советите на паралелките за утврдување на успехот, редовноста и поведението на учениците на крајот
на наставната година. Реализација на Наставнички Совет .
Организирање на подготвителна настава и поправни испити
Активности поврзани со успешна реализација на Државната матура и завршниот испит.
Јули
Распределба на часовите и другите работни задолженија на наставниот и стручниот кадар за учебната година.
Согледување на потребите од нови вработувања во соработка со Локалната самоуправа.
Анализа на работата на Училиштето во минатата наставна година – потешкотии, потреби и недостатоци.
Август
Преземање на материјално-техничките подготовки за работа во училиштето.
Активности за реализација на поправни испити , државна матура и завршен испит.
Формирање на паралелки во зависност од критериумите за формирање на истите како на пример постигнатиот
успех,полот,социјалната структура, изборот на вториот странски јазик, изборните предмети, определбата на соодветните
групи на посебните наставни подрачја.
Ангажман околу распределбата на часовите и другите работни задолженија на наставниот кадар, административно-стручниот
кадар и техничкиот персонал. .
Консултативна средба со стручната служба и помошниците директори околу изготвената документација за почеток на
наставната година.
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Програма за работа на помошникот директор
Обврските на помошник директорот се определени со самата систематизација на училиштето и тоа Член 18. и 21. со
тоа инцептивниот извештај и задачите произлегуваат од самите нив.
Во оваа програма се предвидени повеќе активности.
Септември
•Следење на реализација на наставните планови и програми
•Следење на функционирањето и структурата на новоформираните класови во прва и трета година.
•Следење на адаптацијата на учениците како во нашето училиште.
•Подготвителни активности околу реализацијата на екскурзијата со втора година.
Октомври
•Педагошко-инструктивни активности со предметните професори
•Следење на реализација на наставните планови и програми
•Анализа на работата на класните раководители околу електронскиот дневник
Ноември
•Подготовка за состанок кој треба да се одржи на наставничкиот колегиум
•Координирање со стручните активи по повод Патрониот празник на училиштето
Декември
•Реализација на зацртаната програма по повод Патрониот празник на училиштето
•Анализа на степенот на соработка со професорите
•Подготовка за реализирање на екстерното тестирање на учениците од четврта година
Јануари
•Анализа на степенот на реализираноста на зацртаните активности од програмата за работа во изминатиот период
•Проверка на активностите поврзани со пријавувањето на матурантите за завршниот испит
•Анализа на работата на Комисијата за прослава и свечености во текот на првото полугодие
Февруари
•Анализа на успехот, поведението и изостаноците на учениците во соработка со класните раководители и стручната служба
•Анализа на успехот и поведението во соработка со училишните заедници
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Март
•Следење на успехот и редовноста на учениците
•Анализа на работата на стручните активи
•Следење на активностите поврзани со матурантите
Април
•Анализа на успехот и поведението на учениците
Мај
•Давање инструкции на предметните за матурата и завршниот испит
•Анализа на реализираноста на наставата
•Преземање активности околу реализација на екстерното тестирање на учениците од прва до трета година
Јуни
•Подготовка за одржување на состанок на наставничкиот колегиум
•Анализа на постигнатиот успехот на учениците на крајот од наставната година
•Подготовка за реализација на матурскиот завршен испит
Јули
•Подготовки за уписите во прва година
• Распределбата на учениците по класови
Август
•Распределување на учениците по паралелки и струки

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА УЧИЛИШТЕТО
I-СЕДНИЦА - АВГУСТ
ДНЕВЕН РЕД
1.Разгледување на Годишната програма на училиштето за учебната
2 Разгледување на Извештајот за работа на училиштето за учебната
3.Разно
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II- СЕДНИЦА - НОЕМВРИ
ДНЕВЕН РЕД
1. Усвојување на записникот од првата седница
2. Утврдување план за упис и донесување одлука за запишување на ученици во I година во учебната 2017/2018 година
3. Информации за полагање на државната матура
4. Разно

III - СЕДНИЦА - ЈАНУАРИ
ДНЕВЕН РЕД
1.Усвојување на записникот од предходната седница
2. Анализа на Годишната програма за работа на училиштето во првото полугодие
3. Анализа на Полугодишниот преглед за успехот, поведението и изостаноците
4. Разно.
IV - СЕДНИЦА-МАРТ
ДНЕВЕН РЕД
1.Усвојување на записникот од предходната седница
2. Формирање на Испитен одбор за спроведување на матура за учебната 2016/2017 година.
3. Разно
V СЕДНИЦА - АПРИЛ
ДНЕВЕН РЕД
1. Усвојување на записникот од предходната седница
2. Информација од одржаните родителски средби
3. Формирање на училишна комисија за упис на ученици во прва година во учебната 2017/2018година
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4. Разно
VI - СЕДНИЦА - ЈУНИ
ДНЕВЕН РЕД
1.Усвојување на записникот од предходната седница
3. Информација за запишани ученици во прва година во јунскиот уписен рок за учебната 2017/2018 година
4. Распределба на годишните одмори на вработените
5.Разно

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРВА ГОДИНА
Прв наставнички соврт - прва декада на ноември
1. Реализација на наставните планови и програми во прво тримесечие
2.Анализа на поведението,редовноста и успехот на учениците и мерки за нивно подобрување
3. Тековни прашања
Втор наставнички совет - четврата декада на декември
1. Анализа на реализираните програми за првото полугодие
2. Анализа на редовноста, поведението и успехот на учениците во прво полугодие
3. Тековни прашања
Трет наставнички совет
1. Реализација на наставните програми во трето тримесечие
2. Анализа на редовноста поведението и успехот во трето тримесечие и мерки за подобрување
3. Тековни прашања
Четврт наставнички совет
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1. Реализација на наставните планови и програми на крајот од учебната година
2. Анализа на редовноста,поведението и успехот на учениците на крајот од учебната година
3. Тековни прашања.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ВТОРА ГОДИНА
Прв наставнички совет - прва декада на ноември
1. Реализација на наставните планови и програми во прво тримесечие
2.Анализа на поведението,редовноста и успехот на учениците и мерки за нивно подобрување
3. Тековни прашања
Втор наставнички совет - четврата декада на декември
1. Анализа на реализираните програми за првото полугодие
2. Анализа на редовноста,поведението и успехот на учениците во прво полугодие
3. Тековни прашања
Трет наставнички совет
1. Реализација на наставните програми во трето тримесечие
2. Анализа на редовноста поведението и успехот во трето тримесечие и мерки за подобрување
3. Тековни прашања
Четврт наставнички совет
1. Реализација на наставните планови и програми на крајот од учебната година
2. Анализа на редовноста,поведението и успехот на учениците на крајот од учебната година
3. Тековни прашања.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ТРЕТА ГОДИНА
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Прв совет: ноември
1.
Реализација на наставните програми во првото тримесечие
2.
Анализа на успехот, редовноста и поведението во првото тримесечие
3.
Тековни прашања
Втор совет: декември
1.
Реализација на наставната програма во прво полугодие
2.
Анализа на поведението,редовноста и успехот на учениците
3.
Тековни прашања
Трет совет: април
1.
Реализација на наставните програми во трето тримесечие
2.
Анализа на успехот,редовноста и поведението во трето тримесечие
3.
Тековни прашања

Четврт совет: јуни
1.
Реализација на наставната програма за учебната
2.
Сведување на општиот и поединечниот успех и поведение на учениците на крајот на учебната година
3.
Тековни прашања

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ЧЕТВРТА ГОДИНА
Прв совет: ноември
1. Реализација на наставниот план и програма во прво двомесечие во
2. Анализа на редовноста,поведението и успехот на учениците и мерки за
подобрување
3. Предлагање на теми за индивидуална писмена работа
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4. Тековни прашања
Втор совет: декември
1. Реализација на наставниот план и програма во прво полугодие
2. Анализа на редовноста,поведението и успехот на учениците и мерки за
подобрување
3. Сведување на општиот и поединечниот успех
4. Тековни прашања
Трет совет: април
1. Реализација на наставниот план и програма во третото тримесечие
2. Анализа на редовноста,поведението и успехот на учениците и мерки за
подобрување
3. Тековни прашања
Четврт совет: мај
1. Анализа на редовноста,поведението и успехот на учениците
2. Тековни прашања
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12.СТРУЧНИ ОРГАНИ

-ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ АКТИВИАКТИВ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Програмата за работа на Активот по македонски јазик и литература произлегува од плановите и програмите предвидени
за образовната дејност по предметот Македонски јазик и литература.
Целите на стручниот актив определени преку оваа програма се: да се помогне во реализацијата на наставната програма
преку користење и примена на образовната технологија, теоретски предавања, практични активности во паралелката, посета
на разни објекти, соработка со други стручни активи, а сето тоа со цел за стручно усовршување на предметниот наставник и
негова подобра подготовка за реализација на наставните планови и програми.
Овие цели и задачи стручниот актив по македонски јазик и литература ќе ги реализира преку формата состаноци.
За тековната 2016/2017 година активот ги планира следниве редовни содржини:
АВГУСТ
1.Донесување програма за работа на Активот за учебната 2016/2017 година;
2.Потврдување на распределбата на часовите и другите задолженија на предметните професори за оваа учебна година;
3. Дискусија околу резултатите постигнати по предметот Македонски јазик и литература на завршниот испит и предлог-мерки
за подобрување на истите во иднина;
4. Тековни прашања;
СЕПТЕМВРИ
1. Потврдување на содржината во учебниците по литература во наставата согласно наставната програма;
2. Консултации околу изработката на глобални и тематски планови во наставата;
3. Дискусија околу потребните наставни помагала по предметот (лектири и друг видео и аудио материјал) ;
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4. Тековни прашања;
ОКТОМВРИ
1.Преглед на лектирни изданија со кои располага училишната библиотека и предлог за нејзино дополнување;
2.Дискусија околу усогласување на критериумите за оценување на писмените работи кои се задолжителни во наставната
програма;
3.Тековни прашања;
НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ
1.Разгледување на предлози за преземање на активности по повод патрониот празник на училиштето преку работата на
проектните активности;
2.Разгледување предлог-теми за изработка на проектни задачи за завршниот испит;
3.Тековни прашања ;
ФЕВРУАРИ
1.Известување за конкурсите за натпревари по македонски јазик и литература;
2.Констатирање на темите за завршниот испит;
3.Тековни прашања;
МАРТ
1.Разгледување на организираноста и планирањето на натпреварите по македонски јазик и литература;
2.Тековни прашања;
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АПРИЛ
1.Дискусија и разгледување на подготвеноста на учениците за учеството на државниот натпревар по македонски јазик и
литература;
2.Насоки околу изведувањето на одбраната на темите по македонски јазик за завршниот испит;
3.Иницијатива за организирање на екскурзија до Белград со посета на театарска претстава;
4.Тековни прашања;
МАЈ
1.Активности по повод 24 Мај-Денот на Сесловенските просветители;
2.Дискусија и насоки за темите застапени на завршниот испит – државната матура и резултатите постигнати на одбраната;
3.Преземање на активности за подготовка на матурантите за полагање на испитот по македонски јазик од државната матура;
4.Тековни прашања;
ЈУНИ
1.Распределба на часовите и другите задолженија на професорите за наредната 2017/2018учебна година;
2.Дискусија, предлози и забелешки во врска со програмата по македонски јазик и литература, проблемите со кои се соочуваат
предметните професори и потребата од наставни помагала за усовршување на наставата;
3.Тековни прашања;
Во програмата се предвидени и патувања од научно-рекреативен карактер. Учениците со согласност од родителите
(незадожително) ќе имаат можност за посета на:
Манастирските школи во Р Македонија,
посета на театрите во Скопје ,Белград и Софија.
Исто така постои можност за посета на Метеори,Р Грција
посета на Дубровачкиот театар и други културни настани.
Целта на овие посети е разој на естетските и етичките вредности кај учениците од сите години во гимназиските паралелки.
Наведената програма на активот е флексибилна и во зависност од потребите останува можноста за одржување на други
вонредни состаноци .
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АКТИВОТ ПО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ
1.Годишен школски регионален и државен натпревар за втора година по англиски јазик ( април и мај)
2.МЕП- симулација на работата на Европскиот парламент Програма и учество
3.ХИПО Натпревар на училишно и после меѓународно ниво.(АПРИЛ И МАЈ)
4. Спелинг Би натпревар по спелуванње на зборови (април и мај)
5. Земање учество на Конкурси организирани од Американската амбасада во Македонија или Британскиот Совет во Скопје
или од други соодветни образовни организации.
6.Младинска размена на ученици преку ЈЕС -програмата со САД за учениците од вторите и трета година.
7.Организирање на соодветни активности по повод Патронатот на Училиштето
(драми.скечеви,рецитации, песни и слично) (прво полугодие)
8.Годишен Концерт по повод Патронатот на училиштето (прво полугодие)
9. Учество на активности или конкурси организирани од Институтот за италјански јазик Данте Алигиери
10. Учество на активности или конкурси организирани од Институтот за Германски јазик Гете.
11 Учествување на заинтересираните наставници по англиски јазик на Конференцијата на ЕЛТАМ
Оваа предлог програма може да претрпи и промени во зависност од потребите и околностите.

АКТИВ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Активот по математика и информатика како тело кое ја синхронизира работата при реализација на програмите по математика
и информатика својата работа главно ќе ја координира преку формата состаноци на кои ќе се обработуваат одредени
содржини и ќе се договара начинот на реализацијата на неговите активности.
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За оваа учебна година активот ги планира следниве редовни состаноци:
Состанок 1 . (септември - октомври)
1.
Анализа на минатогодишната работа со талентирани ученици
2.
Преглед на состојбата со надарени ученици по години и одредување на можни кандидати за учество на натпревари
3.
Дискусија за користење на компјутерот и интернет мрежата за стекнување на нови информации од областа на
математиката и информатиката во наставата
4.
Тековни прашања
Состанок 2 . ( ноември-декември)
1.
Извештај за реализација на програмата за работа со талентирани ученици
2. Донесување на предлог план за вклучување во прославата на патрониот
3. Разгледување и утврдување на предложените матурски теми
4. Тековни прашања

празник на училиштето

Состанок 3 . (февруари)
1.
Разгледување на резултатите од целокупната работа во првото полугодие во изучувањето на математика и
информатика и мерки за подобрување
2.
Дискусија за ефикасноста од примената на различни форми и методи при реализација на наставниот час.
3.
Тековни прашања

Состанок 4 . (март-април)
1.
Дискусија и подготовка за претстојниот матурски испит
2.
Согледување на работата со учениците со посебен осврт на изборните предмети - предности и недостатоци
3. Тековни прашања
Состанок 5 . (јуни)
1.
Реализација на наставните планови и програми-дикусија
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2.
Разгледување на резултатите од натпреварите и екстерните тестирања
3.
Распределба на часови и други задолженија за наредната учебна година
4. Тековни прашања
Состанок 6 . (крајот на август)
1.
Донесување план и програма за работа на Активот во оваа учебна година
2.
Избор на секретар и записничар на активот
3.
Дискусија и консултации за изработка на планирањето на наставата за работа по години ( годишни и тематски
планови,изработка на контролни тестови)
4.
Тековни прашања
Наведената програма на активот е флексибилна и не ја исклучува можноста за одржување на други вонредни состаноци во
зависност од потребите
Активностите на активот во главно ќе бидат сконцентрирани на следниве задачи:
-работа со надарени и талентирани ученици
- подготовка на ученици за натпревари по математика и информатика
- набавка и користење на едно математичко и едно информатичко списание во училиштето
-учество на семинари и советувања
-максимална соработка меѓу членовите на активот и координација на работата со останатите активи.
- соработка со факултетот "Св. Апостол Павле" во Охрид
- организирање на екскурзија со ученици од научен и забавен карактер доколку се создадат поволни услови за да може да се
реализира.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА
Програми за работа со надарени ученици по математика ќе се изработат подоцна , од страна на професорите во чии
паралелки ќе се откријат надарени ученици . Програмите за работа со надарени ученици ќе има за цел да ги прошират и
продлабочат знаењата на овие ученици . Тие ученици посебно ќе се подготвуваат за регионални , државни натпревари и
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математичката олимпијада. Според овие критериуми ќе бидат определени и областите и темите за подготовка на самите
ученици .

АКТИВ ПО ФИЗИКА
Септември
1.Распределба на слободните активности
2.Методи и форми на работа со талентирани ученици
3.Тековни прашања
Ноември
1.Разгледување на постигнатиот успех на учениците во првото тримесечие во
учебната 2016/2017 год.
2.Разгледување и планирање на форми и активности за учество на активот во
одбележувањето на патронатот на училиштето
3.Подготовка за претстојните натпревари по физика
4.Тековни прашања
Јануари
1.Разгледување на успехот на учениците во првото полугодие на учебната
2016/2017 год.
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2.Разгледување на активностите во врска со припремите за натпреварите по
физика
3.Следење на работата на талентираните ученици
4.Разгледување на изборот на проектни задачи по физика кај учениците од
четврта година и одредување на формите и методите на работа со нив
5.Тековни прашања
Април
1.Разгледување на постигнатиот успех на учениците во третото тримесечие
2.Преземање на последни подготовки околу претстојните натпревари по физика
3.Следење на активностите на матурантите при изработка на проектните задачи
по физика
4.Разгледување на упатствата и формите на претстојниот матурски испит по
физика и преземање на активности за реализација на истиот
5.Тековни прашања


Мај
1.Разгледување на резултатите од регионалниот и републичкиот натпревар по
физика
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2.Активности околу екстерното тестирање на учениците по предметот физика
3.Разгледување на резултатите од полагањето на проектните задачи по физика
4.Распределба на часови за учебната 2016/2017 год.
5.Тековни прашања
Јуни
1.Разгледување на постигнатите резултати на учениците по предметот физика во
учебната 2016/2017 год.
2.Активности околу матурскиот испит по физика и негова реализација
3.Реализација на наставната програма по физика – проблеми и недостатоци при
нејзина реализација и искуства за наредната година
4.Тековни прашања

АКТИВ ПО ХЕМИЈА

* Прв состанок: септември
1.Разгледување на годишна програма за работа на стручниот актив
2.Разгледување на наставните планови и програми и нивна реализација.
3.Усогласување и нивелирање на критериумите за оценување на ученичките знаења на
ниво на активот по хемија.
4.Формирање на клуб на млади истражувачи од областа на хемијата
5.Тековни прашања.
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* Втор состанок: октомври
1.Тема „Дискусија за учество со проект на јавен час по повод Патрониот празник на
училиштето."
2.Планирани екскурзии со научен карактер:
-посета на винарија
-посета на биохемиска лабараторија
-посета на Реплек, Алкалоид или индустриско производство (кондиторска индустрија,
козметика или прехрамбена индустрија)
3.Тековни прашања.
* Трет состанок: ноември-декември
1.Анализа на успехот во првото тромесечие.
2.Дискусија и тековни задачи во врска со престојниот матурски испит.
3.Тековни прашања.
* Четврти состанок: јануари-февруари
1.Анализа на успехот во првото полугодие и мерки за подобрување.
2.Организација и учество на меѓународни и домашни натпревари.
3.Тековни прашања.
* Петти состанок: април
1.Анализа на успехот во третото тромесечие.
2.Дискусија и организација во врска со престојниот матурски испит.
3.Тековни прашања.
* Шестти состанок: мај-јуни
1.Анализа на реализираните наставни програми, дополнителната настава и проектните
активности.
2.Распределба на часовите и другите задолженија за учебната 2017/2018 година.
3.Тековни прашања
Напомена:
Преку целата година се одржуваат часови со талентирани како подготовка за
натпревари и менторство на оние ученици од четврта година кои ќе полагаат
матурски испит. Ако има потреба ќе се закажат и ќе се одржат и други состаноци.
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АКТИВ ПО БИОЛОГИЈА

-

-

Септември-2016
-снабденост со учебници
-набавка на нови нагледни средства
Октомври-2016
формирање на клуб на млади Биолози
посета на музеј ,,Др. Никола Незлобински,,-Струга
Ноември- 2016
-соработка со актив по Хемија за изработка на заеднички проекти
-подготовки за чествување на патрониот празник на училиштето
Декември – 2016
-учество по повод патрониот празник со пригодно предавање од страна на Биолози од ХБЗ-Охрид
Февруари-2017
-распределба на теми за матурска проектна задача- есеј по предметот Биологија
Март- 2017
-подготовка на програма за одбележување на денот на екологијата и пролетта 21 март
-одбележување на Денот на дрвото –пролет 2016
-подготовка на распоред за полагање на проектна матурска задача – есеј по предметот Биологија
Април -2017
-одбрана на проектна задача - есеј
-Организирање на научно- едукативна екскурзија во рамките на соработката со I Загребачка гимназија -Хрватска.Екскурзијата
се организира во рамките на друштвото на млади Биолози ,а целта е посета на Крапинската пештера –музеј на Крапинскиот
човек далечен предок на денешниот човек и посета на Постоинска јама-Словенија, каде живее фосилот човечка рипка.
Патувањето треба да трае 5 дена.
Мај- 2017
учество на натпревар по Прва помош
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подготовка на тестови клуч за интерен испит по биологија во рамките на државна матура
посета на Зоолошка градина Скопје
Јуни 2017
согледување на резултатите од државната матура во рамките на одбрана на есеј и интерен испит по предметот Биологија
распределба на часови за учебна 2017/ 2018
изработка на годишна програма за работа на актив по Биологија
АКТИВ ПО ИСТОРИЈА
ПРВ. СОСТАНОК
1. Разгледување и утврдување на годишната програма на активот
2. Консултации оклу изработката и реализацијата на глобалните и тематските распределенија по предметот историја
3. Консултации околу програмите за работа наслободните активности и нивната реализација
4.Консултации околу избор на учебници
5.Одбележување на значајни историски и други датуми од поблиското и подалечното минато
•
8-ми септември - Ден на осамостојувањето на Р Македонија
•
септември - посета на Рилски Манастир
•
11-ти Октомври - Ден на востанието на македонскиот народ
•
24-ти октомври - Ден на ООН
•
7-ми април - посета на могилата на Методи Патчев
•
24 -ти април - посета на могилата на М.Патчев
•
24-ти април - посета на гробот на Х. Узунов
•
4-ти Мај - одбележување на смртта на Гоце Делчев
Воедно активот ќе ги подготви рефератите за историските настани и јубилеи за класните часови кои ќе се презентираат
преку школскиот разглас. Ито така активот ќе зема активно учество и во работата на Комисијата за прослави и свечености
Стручниот актив по историја во рамките на својата работа и работата на слободните активности за оваа учебна година има
предвидено посети во градот и екскурзии од научен и забавно-рекреативен карактер.Ќе се посетат следните локалитети:
-Посета на значајни историски споменици во Охрид и надвор од него
-Посета на Кадино Село, Прилеп и гробот на охридскиот војвода Методи Патчев
-Посета на с. Цер, Кичево и гробот на охридскиот војвода Х.Узунов(ученици од сите години)
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-Посета на изложби
-Посета и одбележување на Денот на протерувањето на евреите и Музејот на холокаустот на евреите во Македонија
-Активности и учество на семинари и други проекти во врска со унапредување и модернизирање на наставата по историја
-Разгледување на новите наставни програми
-Разгледување на нови учебници
-Активности околу набавување на стручна литература и нагледни средства
ВТОР СОСТАНОК
1. Консултации за донесување заеднички критериуми за следење, вреднување и оценување на знаењата на учениците во
однос на наставната програма за прва година
-изработка на тестови на знаења
-определување на нивото на тематски целини
-проектни активности
-ученички и семинарски трудови
ТРЕТ СОСТАНОК
1. Активности околу државната матура со пријавените кандидати
2. Актуелности од наставниот процес
ЧЕТВРТ СОСТАНОК
1. Активности за унапредување на воспитно-образовниот процес
2. Тема: „Нови методи и форми во наставата по историја"
3. Набавка на стручна литература
4.Разрешување на просторното прашање за кабинетот по историја
ПЕТТИ СОСТАНОК
1.Разгледување на наставните планови и програми за наредната учебна година.
-учебници како наставни помагала
-договор за изедначување на методологијата за изработка на годишните планови
-распределба на часови за новата учебна година.
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Активот има за цел разменување на мислења, водење на стручни консултации обезбедување единство за реализација
на наставната материја, мобилизирање кон успешна наставна работа и еднакво оценување

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ И ДРУГИ СЛОБОДНИ ВОНАСТАВНИ
АКТИВНОСТИ (посети на музеи, археолошки локалитети и други културни-историски споменици)
Според програмата за организирање и реализирање екскурзии предвидена во годишната програма за работа на ОСУ
,,Св. Климент Охридскиј-Охрид’’ и програма донесена од страна на стручните активи при училиштето во учебна 2016-17
година предвидено е реализирање на слободни активности за учениците од I до IV година.
Посетата на културно историските споменици и др. објекти ќе се изведе како дополнување на наставната програма по
предметот Историја и проектната активност по Урбана култура, притоа ќе бидат опфатени сите периоди од националната
историја, и во соработка со другите училишни активи .
Посетите имаат воспитно-образовен и едукативен карактер
УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ
Училиштето организира училишни екскурзии кои се предвидени во годишната програма за работа на училиштето, притоа
еднодневните екскурзии се организираат и изведуваат на места, локалитети и објекти и во други географски реони од
местото на живеење на учениците.

За ученици од I ( година) – по еден ден
Се предвидува посета на културно-историските споменици во Охрид( Лихнидос, Стари град, Антички театар, Плаошник и
Самоилова тврдина, локалитетот во с.Требениште,пештерните цркви и наколното живеалиште на бреговите на Охридското
езеро.
-античкиот град Стоби и Хераклеа

За учениците од I - IV (година)
Се предвидува посета на градот Скопје каде ќе се посетат музејот на Холокаустот, националната установа Музеј на
Македонската борба за државност и самостојност, Археолошкиот музеј, Скопско кале , Стара чаршија и спомениците на
скопскиот плоштад
- Се планира посета на манастирот Св. Гаврил Лесновски, Опсерваторијата Кокино, манастирот Св.Отец Прохорпчински,
Св.Јован Бигорски,
- градот Прилеп, Могилата на хероите, куќата на Методија Андонов Ченто, гробот на Методија Патчев во с.Кадино
ОСУ „ Св.Климент Охридски“ - Охрид

79

ГОДИШНА ПРОГРАМА

2016 / 2017

- гробот на Христо Узунов во с.Цер
-градот Крушево, Македониумот, Мечкин Камен, гробот на Питу Гули, гробот и музејот на Тоше Проески
- посета на Пиринска Македонија ( Рилскиот манастир, гробот на Јане Сандански, Рожденскиот манастир)
Посебно ќе се внимава на одбележување на значајни национално-историски датуми од подалечното и поблиското
минато на македонскиот народ.

АКТИВОТ ПО ГЕОГРАФИЈА

ПРВ СОСТАНОК: АВГУСТ
Изработување на програма за работа на Активот:
1. Подготвување на годишен план за работа на Активот;
2. Консултации за изработка на годишни и тематски планови по Географија за I, II и III година гимназиско
образование;
3. Носење заеднички критериуми за следење, вреднување и оценување на знаењата на учениците;
4. Консултации за побарување на приоритетни нагледни средства и уредување на кабинетот по Географија;
5. Консултации за користење на Е-дневник во наставата

ВТОР СОСТАНОК: СЕПТЕМВРИ
1. Планирање на еднодневна екскурзија со научно-рекреативен карактер до Кокино и Куклино со ученици од I
годинагимназиска струка во втората половина на септември;
2. Планирање на посета на Попова Шапка и извори во околината на Тетово со ученици од II и III година;
3. Консултации за работа со талентирани ученици и вклучување во проекти;
4. Посочување на телевизиски емисии и компјутерски апликации со содржини во корелација со изучуваните
програми;
5. Тековни прашања
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ТРЕТ СОСТАНОК: ОКТОМВРИ
1. Консултации за предлагање на теми за изработка на проектни задачи за државна матура по предметот
Географија;
2. Предлагање на потенцијални теми за изработка на проекти со кои би се конкурирало на натпреварот
организиран од Народна техника во областите Географија, Екологија, Климатологија и Астрономија;
3. Планирање на екскурзии од научен карактер во општина Охрид и надвор од неа во корелација со наставните
содржини;
4. Планирање на посета на Метеоролошката станица во Охрид со ученици од
IIгодина;
5. Консултации за изработка на тематски и полугодишни тестови за I, II и III година гимназиско образование;
6. Тековни прашања

ЧЕТВРТИ СОСТАНОК: НОЕМВРИ
1. Предлагање на теми за изработка на презентација од областа на Климатологија со ученици од III година со која
би настапиле на Отворен час кој би се реализирал во рамките на прославата на Патрониот празник на
училиштето;
2. Тековни прашања
ПЕТТИ СОСТАНОК: ЈАНУАРИ
1. Анализа на реализацијата на програмите по Географија во текот на првото полугодие;
2. Тековни прашања
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ШЕСТИ СОСТАНОК: МАРТ
1. Планирање на традиционалната еднодневна екскурзија до Кадино село и Цер со ученици од II и IIIгодина на 7
април во соработка со активот по Историја со посета на рудниците во околината на Демир Хисар и Цер;
2. Планирање еднодневна екскурзија до бањата Банско и Смоларските водопади со учениците од II и III година;
3. Консултации за работа со талентирани ученици и вклучување во проекти;
4. Тековни прашања
СЕДМИ СОСТАНОК: МАЈ
1. Организирање еднодневна екскурзија на Галичица, во соработка со активите по Биологија и Спорт во средината
на мај;
2. Организирање посета на националниот парк „Маврово“ со ученици од I и IIгодина;
3. Консултации за изработка на годишни тестови;
4. Консултации за составување на прашања за тестовите за интерен матурски испит по Географија;
5. Разгледување на наставните планови и програми за наредната учебна година и распределба на часови;
6. Тековни прашања
ОСМИ СОСТАНОК: ЈУНИ
1. Анализа на реализираните активности на Активот во текот на учебната 2016/2017 година;
2. Тековни прашања
При реализација на наставата ќе се користат:
за прва година
Географија за I година реформирано гимназиско образование,
Ѓорѓи Павловски, Ристо Мијалов, Аце Миленковски,
Скопје, Просветно дело, 2002
за втора година
Географија на Република Македонија за II година за реформираното гимназиско образование,
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Александар Стојмилов,
Скопје, Просветно дело, 2002 и
Национална Географија за II година реформирано гимназиско образование,
Драган Василески, Благоја Маркоски, Никола Панов, Никола В. Димитров, Ѓорѓи Павлоски,
Скопје, Просветно дело, 2002
за трета година (гимназиски паралелки, изборен предмет)
Географија за III година реформирано гимназиско образование – изборен предмет,
Коле Павлов, Ѓорѓи Павловски, Аце Миленковски,
Скопје, Просветно дело, 2004
Интернет, компјутерски апликации, физички карти, стопански карти, статистички податоци за
Р Македонија и светот и друга литература.
Активот предвидува соработка со другите активи и други институции во интерес на подобрување на наставниот процес како и
учество во различни проекти од областите на географија, екологија, астрономија и друго како и соработка со други училишта
во државата и надвор од неа.

АКТИВ ПО ОПШТЕСТВЕНА ГРУПА ПРЕДМЕТИ

Годишна програма на стручен актив по филозофија, логика, етика,
социологија, психологија, педагогија
I. Состанок – Август-Септември
1. Донесување на годишната програма на активот за 2016/2017 год.
2. Договор во врска со содржината и начинот на изработка на Годишните глобални
планови и тематски распределенија
3. Разгледување и усвојување на програмата за слободните активности
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4. Распределба на работните задолженија
5. Поставување на критериумите и начини за вреднување на знаењата на учениците
6. Тековни прашања
II. Состанок – Ноември
1. Разгледување на успехот на учениците постигнат во првото тримесечие
2. Донесување на план за изработка на матурската проектна задача
3. Организирање Дополнителна и додатна настава
4. Подготовка околу учество за одбележување на патрониот празник на училиштето
5.Разно
III. Состанок – Февруари
1. Разгледување на успехот на учениците постигнат во првото полугодие
2. Активности за подготовка на државна матура
3. Подготовки за учество на натпревар
4.Воспоставување на соработка со сродни активи од други училишта
5. Разно
IV. Состанок – Април
1.Подготовка за одбрана на проектните задачи
2. Вклучување и подготовка за државна матура
3. Консултации за помош на учениците за полагање на државна матура
4. Дискусија за успехот на учениците во третото тримесечие од учебната година
5. Организирање на средби со истакнати личности од сферата на јавниот,културниот и
политичкиот живот
6. Разно
V. Состанок – Мај
1. Подготовка на тестови за спроведување на интерните матурски испити
2. Организирање на консултации со матуранти
3.Реализација на интерен дел од државна матура
4. Разно
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* По предлог на професорите на активот, оваа учебна година ќе бидат посетени одредени институции и организации, во и
надвор од Охрид кои ќе бидат од големо научно-истражувачко значење за учениците.

АКТИВ ПО МУЗИЧКА И ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

I состанок - август
1. Донесување план и програма за работа на активот во оваа учебна година.
2. Тековни прашања
II состанок – октомври-ноември
1. Разговор за проблемите со недостаток на наставни средства
2. Активности по повод патронот празник.
3. Организирање изложби и концерти, посета на изложби и концерти, соработка со други училишта од
земјата и странство организирање научни патувања во земјата и странство.
4. Согледување на проблемите во наставата
5. Подготовка за учество на републички и меѓународни натпревари
6. Тековни прашања
III состанок – декември
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1. Тема: „Улога на ликовно образование во целокупниот образовен систем“ Катерина Слатиноска
2. Подготовка за одбележување на Нова година
Посета на музеи, концерти, организирање концерти и изложби и други активности поврзани со ликовна и
музичка активност на талентирани ученици
3. Тековни прашања
IV состанок – јануари
1. Тема: „Методи за успешно реализирање на наставата по музичка и ликовна уметност“ – А. Димоски
2. Осмислување содржини од ликовната и музичката уметност ( учество на манифестации од интерес како
карневали, фестивали, конкурси и сл)
3. Тековни прашања
V состанок – февруари
4. Земање учество во одбележувањето на денот на екологијата
5. Вклученост на учениците во разни манифестации-настапи и натпревари
6. Тековни прашања
VI состанок – март-апри
1.Учество на регионални ,државни и меѓународни натпревари и смотри
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2.Согледување на проблемите и насоки за нивно решавање
3.Тековни прашања
VII состанок – јуни
1. Договор за распределба на часовите и другите задолженија наредната учебна година
2. Тековни прашања

АКТИВОТ ПО СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
Септември
1.Распределба на спортски проектни активности
2.Тековни прашања
Октомври
1.Презентација на стучна тема од областа на спортот
2.Тековни прашања
Декември
1.Организација и припрема за скијање за време на зимскиот распуст
2.Тековни прашања
Февруари
1.Презентација на стучна тема од областа на спортот
2.Тековни прашања
Април
1.Составување на екипи за општинските натпревари и определување на одговорни професори
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2.Матурска парада
3.Тековни прашања
Јуни
1.Извештај за постигнатите резултати од општинските натпревари
2.Извештај од Матурската парада
3.Распределба на часови
ПРИЛОГ КОН ПРОГРАМИТЕ ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ АКТИВИ ВО УЧИЛИШТЕТО
Согласно програмите за работа на стручните активи во кои е прецизирана соработката помеѓу членовите на активот, во училиштето
постои соработка и помеѓу сите вклучени воспитно-образовни субјекти (наставници, родители, стручна служба, менаџерски тим).
ПРЕДВИДЕНИ АКТИВНОСТИ
1.Креирање на електронска платформа за
поставување прашања и давање предлози
на училишната електронска страница

ВКЛУЧЕНИ СУБЈЕКТИ
Ученици,родители, наставници,
менаџерски тим, стручна служба, секретар

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
АКТИВНОСТИТЕ
Октомври 2016 –август 2017

2.Реализација на нагледни часови од страна Ученици,родители, наставници,
на сите активи во училиштето
менаџерски тим, стручна служба

Декември 2016

3.Формирање на тим за промоција на
училиштето

Ученици,родители, наставници, стручна
служба

Декември 2016, април 2017

4.Предавања на стручните соработници за
наставен кадар

Наставници, стручна служба

5.Предавања и работилници за ученици на
актуелни теми организирани од страна на
родителите
6. Дискусија на тема: „Планирање на
наставникот“

Јануари 2017
Февруари 2017, мај 2017
Совет на родители, ученици, наставници
Октомври 2016
Наставници, стручна служба
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13.СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА ВО УЧИЛИШТЕТО

Програма за работа на педагогот
Содржина:
Вовед
Приоритетни работни задачи по програмски подрачја
Непосредно следење на воспитно-образовната работа;
Советодавно-консултативна работа со наставниците, учениците и родителите;
Аналитичко истражувачка работа;
Стручно усовршување на воспитно-образовниот кадар;
Педагошка евиденција и документација.
Тековни работни задачи
Непосредно следење на воспитно-образовната работа;
Аналитичко-истражувачка работа;
Стручно усовршување на наставниот кадар;
Педагошка евиденција и документација.
1.Вовед
Годишната програма на педагогот е изготвена врз основа на:
Законот за средно образование и неговите измени и дополнувања, Статутот на училиштето, Годишниот извештај за
работа на училиштето, Годишната програма за работа на училиштето.
Една од носечките задачи на педагогот како стручен соработник ќе биде осовременување и унапредување на воспитнообразовниот кадар како и стручно усовршување на наставниот кадар, соработка со учениците, организирање на креативни

ОСУ „ Св.Климент Охридски“ - Охрид

89

ГОДИШНА ПРОГРАМА

2016 / 2017

работилници, советување и ориентација на учениците. Изборот на содржините од подрачјата за работа го врши според
специфичните услови, потреби и состојби во училиштето и својата работа ја изведува тимски во соработка со Директорот,
помошниците директори, професорите и други стручни работници за квалитетно реализирање на воспитно-образовната
работа во училиштето.
2.Приоритетни работни задачи по програмски подрачја
Иновирање на наставната работа со примена различни наставни методи и форми и оспособување на учениците за
самостојна работа и работа во група на одредени проекти.
ЦЕЛ: Унапредување на наставната работа со примена на нови форми на работа, оспособување на учениците за самостојна
работа во и вон наставата..
2.1.Непосредно следење на воспитно-образовната работа
ЦЕЛ: Унапредување на организацијата и реализацијата на наставата преку стимулирање на професорот и учениците за
меѓусебна соработка и интеракција.
Во рамките на ова подрачје ќе бидат реализирани следните конкретни задачи:
•
непосредно следење на наставни часови;
•
следење на методичко-дидактичката изработка на дневните подготовки за наставните часови.
2.2.Советодавно-консултативна работа
ЦЕЛ: Унапредување и усовршување на работата на професорите преку воведување на нови наставни стратегии во соработка
со стручната служба. Содржините од советодавно-консултативната и инструктивната работа во текот на учебната година ќе
се одвиваат преку:
•
советодавна-консултативна работа со класните раководители;
•
за теоретските сознанија за примената на новите микропедагошки стратегии за работа;
•
соработка со професорите во подготвување на модели на наставни часови;
•
консултативна работа со професорите по непосредно следење на наставен час;
•
анализа и согледување на резултатите од примената на новите микропедагошки пристапи во работењето.
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Аналитичко-истражувачка работа

•
Целта е постојано да се вршат анализи на постигнатата работа преку употреба на различни техники и инструменти за
евалуација.
2.4.Стручно усовршување на воспитно-образовниот кадар
ЦЕЛ:Мотивирање на наставниците за примена на нови начини на работа во наставата.
•
индивидуално стручно усовршување на класните раководители и професори;
•
колективно стручно усовршување (преку стручните активи);
2.5.Педагошка евиденција и документација
•
Годишна програма за работа на училиштето
•
индивидуална годишна програма за работа на стручната служба;
•
хронолошки дневник за работа на предвидените активности во текот на учебната година - дневник за работа со
професори,ученици и родители;
•
документација за извршена аналитичко-истрашувачка работа (разни инструменти, прегледи, алализи, извештаи, анкети
и други стручни материјали;
Екстерно ниво
•
Закон за средно образование;
•
Правилник за оценување, проверување и педагошки мерки

•
•

Интерно ниво
Годишна програма за работа на училиштето
Статут на училиштето

Лична документација
•Годишна програма за работа на педагогот
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•документација за извршена аналитичко-истражувачка работа (прегледи, инструменти, извештаи, анализи, професионална
ориентација, записници од разговори и советувања со ученици и родители)

Глобален план на активности
Содржина на активностите
Педагошко -инструктивна
работа со професори, ученици и
родители

Време на реализација
Преку целата учебна
година

Информативно-советодавна
работа со професори, ученици и
родители

преку целата учебна
година

Истражувачка работа

јануари

Соработка со стручните тела на
училиштето

октомври-ноември
март-април

Соработка со
стручни,научни,општествени
организации надвор од
училиштето

Преку целата учебна
година

забелешка
Сите активности ќе се
реализираат според
потребите кои ќе се јават во
текот на работењето
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Педагошка евиденција

Континуирано

Работа на стручно усовршување Август, јануари
Ангажираност околу
организирање на културни и
хуманитарни активности

октомври, декември,
април

Работа на креативни
работилници

Преку целата учебна
година

Соработка со НВО, и борба
против болестите на зависност

Преку целата учебна
година

Работа околу спроведувањето
на матурата и екстерното
оценување

Април,мај

Водење на професионално
досие на наставниот кадар

Преку целата година

Работа во е-дневник

Континуирано

Изработка на програмски

Континуирано

Се организираат според
потребите и интересот
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документи-Развоен план на
училиштето, Документ за
самоевалвација,
Годишна програма за работа на
училиштето, Годишен извештај
за работа на училиштето
Посети на час и котролирање на Континуирано
наставниот процес
Промоција на училиштето

Април

Професионална ориенатција на
учениците

Април

Откривање на надарени и
талентирани ученици

Октомври

Професионална ориентација на
ученици

Април

Изработка на извештаи
(статистички извештаи,
извештаи за работа според
барањата на директорот) и
други тековни задачи

Во соработка со
предметните наставници

Континуирано

Стручен соработник (педагог)
М-р Марија Чанова

Програма за работа на училишниот психолог
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1.Планирање, програмирање и реализација

на работата на училиштето
1.1 Учество во изработка на извештаи и годишен план
и програма
1.2 Учество во планирањето на содржина на работа на
класен, наставнички, педагошки совет, како и
родителски и ученички одбори
1.3 Учество во изработка на предлог планот и
програмата на работа на класните раководители
1.4 Учество во изработка на извештајот и планот на
школската превентивна програма НАШИОТ ПАТ
ВО КРЕИРАЊЕ НА КВАЛИТЕТНO ШКОЛО
1.5 Изработка извештаи, план и програма на работа на
стручниот соработник психолог Изработка на
оперативни планови и програми за изведување на
наставата
- Психологија за општа гимназија
- Изборна програма по психологија
1.6 Учество во изработка на план за работа со
ученици со потешкотии во развојот

Директор
Педагог

Август

Наставници

Педагог

Септември

Министерство

1.7 1.8 Учество во спроведување на државната матура

2. ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТА НА
УЧИЛИШТЕТО
2.1 Учество во организација и спроведување на
запишувањето во прва година
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2.2 Учество во формирање на образовни групи
2.3 Соработка во организација и планирање на
работа на училиштето
Јуни
3. Статистички податоци на почетокот и

крајот на школската година
3.1 Приказ на статистички податоци на учениците
со потешкотии во развојот
3.2 Податоци за резултатите од уписот во прва
година

Август,
Септември

4. Работа со ученици на индивидуално и

групно ниво
4.1 Советодавна работа со ученици
4.2.1 Индивидуална и/или групна советодавна
работа во која поединци се упатуваат на
унапредување на учењето и постигнувањата, како
и примената на знаења од реалитетната терапија во
подобрувањето на менталното здравје на
учениците.
4.2.2 Примена и спроведување на различни
академски и бихевиорални интервенции насочени
на подобрување на учењето и однесувањето на
учениците.

Јуни

континуирано
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4.3 Интервенции во работа со учениците
4.3.1 Работа со ученици со промени од подрачјето
на препознати емоционални тешкотии (тешкотии
во однесување, со врсници, емоционални и
проблеми во семејството).
4.3.2 Работа со ученици за постигнување подобар
успех преку работилници наменети за успешно
учење за ученици од I год.на тема Како успешно да
се учи?
4.3.3 Интервенции на ниво на класот со цел
подобрување на условите за учење и адаптирање
на школската средина кај програмските насоки...на
тема Ненасилно решавање на сукоби

континуирано

4.3.3 Спроведување на индивидуален и групен
тренинг на социјални и комуникациски вештини класови од III година на тема- Како успешно да се
решаваат конфликтите и начини на успешна
комуникација (интересни групи).
4.3.4 Примена на интервенциски мерки во кризни
ситуации (по потреба вежби од Протокол за
постапување во случај на насилство меѓу младите)
4.4 ПРЕВЕНЦИЈА
Работа на програми преку кои се гради позитивен
однос на учениците со врсниците и возрасните
I година –тема Школо без насилство (тематско
излагање)
II година- класови на тема Моја слика на
квалитетен клас

континуирано
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II година- Ненасилно решавање на конфликти
4.4.2 Поттикнување на уважување на различности
и поттикнување на сигурно и стимулативно
окружување за ученици низ едукативна работа во
класовите од II година на тема - Како успешно да
се решаваат конфликтите и начини на успешна
комуникација
4.4.3 Низ учество во реализација на активностите
од образовниот проект Нашиот пат во креирање на
квалитетно училиште (преку посебна програма).
4.5 Професионална ориентација
Работа на спроведување на програмата
професионална ориентација.

континуирано

за

4.6 Работа со ученици со тешкотии во развојот
4.6.1 Консултативна работа со наставници во врска
со методскиот пристап на ученици со тешкотии
(дисграфија, дислексија, тешкотии при учење).
4.6.2 Следење на напредокот на ученици
(дисграфија, дислексија, тешкотии во учењето).
4.6.3 Соработка со стручњаци надвор од школото
(логопед, дефектолог, социјален работник со цел
помош на ученици со тешкотии).

Февруари, Март

5. Работа со родители
5.1 Индивидуална и/или групна советодавна работа
со наставниците со цел помош при разбирање
развојни потреби (проблеми на младите во
адолесценција, адолесцентни кризи).

континуирано
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5.2 Интервенција, односно работа со родители на
промените во подрачјето на препознатите
тешкотии (тешкотии при учење, емоционални
тешкотии, тешкотии во комуникација).
5.3 Едукација на родителите за вештините на
родителството и техниките на дисциплинирање,
стратегии на соочување со ризично однесување
преку проект Успешно родителство за интересни
групи на родители.

континуирано

6. Работа со наставници
7.Истражување и развојни програми
7.1Учество во реализација на проектот
7.2 Координација на надворешни програми во
школото
- Безбедност во сообраќајот
- Живот без насилство
-Превенција на карцином на грлиото на матката
-Доброволно дарување крв
-Репродуктивно здравје ( I година).
- AIDS и крвно преносливи болести

8. ГРИЖА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ
8.1 Координирање на соработката со останатите
стручњаци од подрачјето на ментална, здравствена
и социјална грижа во локалната заедница.
8.2
Соработка
со
школскиот
диспанзер,

континуирано

континуирано
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социјалниот работник, дефектологот и останатите
стручни лица, според потребите на воспитнообразовни проблеми на учениците (здравствена
заштита на учениците, систематски прегледи,
организација на предавања од подрачјето на
здравствена и социјална заштита на ученици –
според утврден распоред.
8.3 Дејствување во превентивните програми на
локалната заедница – низ учество во активностите
на проекти со Локален совет за млади
- низ учество во изработка на план за реализација
Промовирање важни прашања за психофизичко
здравје во школското окружување

Континуирано

9.УЧЕСТВО ВО АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОД ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС
Присуство во наставата по потреба со цел следење
на работата на одредени ученици или наставници
Присуство и учество во работа на Класни и
Наставнички совети преку континуирано следење
на напредокот и постигнувањата на учениците на
ниво на класот.
Учество во работата на Наставничките совети и
Советите на годините при
изрекување на
воспитно-педагошки мерки
10. ЛИЧНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ
Учество и присуство на стручни собири, семинари,
конференции, верифицирани едукации,,
Следење на новини преку литература и интернет
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Учество во работата на различни секции и
здруженија како што е Друштво на психолозите.
Воншколска стручна работа преку проекти
11. ЗАСТАПУВАЊЕ
Укажување на етички правила со цел осигурување
на детска добросостојба континуирано во работа со
наставниците, родителите и локалната заедница по
потреба
Реагирање при повреда на детските права и
промовирање на нивната заштита

континуирано

12. ВОДЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РАБОТАТА
-евидентирање планирани и реализирани неделни и
месечни активности
-водење белешки за евидентни листи за следење на
учениците
-водење документација за евидентните листи
- водење документација за подготовка за работа со
ученици, наставници и родители

Континуирано
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАРИТЕ
Училишната библиотека ќе настојува и оваа учебна година да ги исполнува своите предвидени задачи кои се состојат
во следново:
1.Воспитно-образовна работа со учениците
-Ја организира и планира работата со учениците во училишната библиотека
-ги развива читателските и креативните способности на учениците
-го развива и насочува интересот на учениците кон книгата
-систематски ги насочува учениците кон библиотекарско-информативниот материјал
-ги запознава учениците со предговорот и поговорот на книгата
-го изградува нивниот критичен став кон вреднување на делото
2.Соработка со наставниците, стручниот соработник и родителите
-соработува во планирањето и за набавка и збогатување на книжевниот фонд
-соработка со наставниците по македонски јазик и литературано за организирање на литературни читања
-организира средби со писатели
-соработка со професорите по странски јазици за организирање на вечер на странска поезија и проза
3. Културна и јавна работа
-учествува по потреба во организирање на разни изложби
-организира активности по повод > Месецот на книгата<
-врши избор на најчитани книги и најдобри читатели
-соработува со други училишни библиотеки
-ги упатува учениците како да се користи библиотечниот фонд
-систематски ги информира читателите за новодобиените книги.

14.ПЛАН ЗА ЕВАЛУАЦИЈА
Имајќи го предвид фактот дека без неопходните и навремени дадени информации за текот и резултатите на процесот не е
можно истиот плански да се раководи и управува, обврзани сме како Училиште тоа и да го правиме.
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За реализација на поставените задачи потребна е подетална анализа и конкретизација од страна на носителите. Во таа
смисла неопходни се стручни консултации помеѓу носителите на определени задачи на училиштето со цел да се разјаснат
содржината, обемот и начинот за изведување на секоја програмска задача. Овие активности ќе се спроведуваат преку
стручните активи, наставничките совети на паралелките и други форми.
Наставата како најважен сегмент од воспитно-образовната работа во училиштето ќе биде предмет на континуирано следење.
Следењето ќе се реализира на повеќе нивоа и во него ќе влезат сите субјекти кои непосредно ја реализираат. Директорот,
стручните соработници, а секако дека оспособувањето за сопствено самооценување, анализирање и вреднување на
сопствената работа ќе доведе до поголеми резултати.
За секое подрачје од воспитно-образовната дејност уредно ќе се води документација врз основа на материјалот што ќе се
прибира од непосредното следење при реализацијата на секоја задача. Материјалот ќе се обработува и презентира во вид на
информации, извештаи, анализи и други форми пред стручните тела во определени временски интервари.

ИНТЕРНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЕДНУВАЊЕ НА НАСТАВНИТЕ ЧАСОВИ И РАБОТАТА НА НАСТАВНИОТ КАДАР
Согласно Член 92. од Законот за средно образование и Член 98. од Статутот на училиштето, Директорот ја следи и
организира целокупната воспитно-образовна работа на Училиштето и непосредно раководи со работењето на Училиштето.
Наставниците и стручните соработници се должни да постапуваат согласно барањата на Директорот според законската
регулатива а особено според препораките на Државниот просветен инспекторат. Наставниците треба да се придржуваат кон
следниве работни задачи и задолженија:
- Уредно водење на педагошка евиденција и документација (дневник на паралелка, електронски дневник, главна книга,
свидетелства, прегледи и извештаи за потребите на Училиштето).
- Навремено доставување на годишни и тематски планирања како и секојдневно оперативно планирање на наставните
часови. Секој предметен наставник е должен да планира и реализира најмалку 30% од фондот на часовите со примена на
ИКТ. Стручниот соработник и директорот се должни да ја следат и оценуваат наставата како и да даваат препораки за
подобрување на истата. Доколку стручниот соработник забележи дека наставниот час не е соодветно планиран, должен е да
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го извести Директорот на Училиштето кој понатаму одлучува дали наставниот час ќе биде одржан.
-Наставниците се должни да оценуваат согласно донесените критериуми за оценување во активот. Критериумите за
оценување им се сопштуваат на учениците на почетокот на учебната година. Според критериумите за оценување,
наставниците треба да ги оспособуваат учениците за самооценување во текот на целата наставна година. Оцените се
пишуваат јавно, пред учениците.
- Наставниците кои реализираат проектни активности се должни навремено да достават програми за работа, да го
водат ученичкото портфолио и да ги запишуваат активностите на учениците во Дневникот на паралелката во текот на
наставната година. Увид во одржувањето на проектните активности имаат стручниот соработник и Директорот на
Училиштето.
- Дежурните наставници се должни да внимаваат на редот и дисциплината за време на одморите во текот на една
смена. Доколку забележат девијантно однесување или некаков проблем кој ги нарушува редот и дисциплината во
Училиштето, веднаш го известуваат раководителот на смена, помошникот директор или Директорот на Училиштето.
- Класните раководители треба постојано да се грижат за подобрувањето на состојбата во класот и уредно да водат
евиденција за секој ученик. Доколку некој ученик има некакви потешкотии или проблем за кој треба соодветна советодавна
помош, класниот раководител е должен да го извести стручниот соработник. Исто така класниот раководител е должен
навремено да ги пријавува забелешките во дневникот на паралелката во стручната служба.
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СЕДМИЦА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 работни денови

180

КАЛЕНДАР НА РАБОТНИ ДЕНОВИ
2016-2017

I полугодие

РАБОТНИ
ДЕНОВИ
понеделник

септември

вторник
среда

октомври

ноември

5

12

19

26

3

10

17

24

31

6

13

20

27

4

11

18

25

1

декември

7

14

21

28

5

12

19

26

8

15

22

29

6

13

20

27

30

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

7

14

21

28

четврток

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

петок

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

39

40

ВКУПНО ДЕНОВИ
СЕДМИЦА

21
21

22

23

19
24

25

26

27

28

22
29

30

31

2015-2016
РАБОТНИ
ДЕНОВИ
понеделник

32

33

21
34

35

36

37

38

41

42

43

II полугодие
јануари

февруари

вторник

март

23

30

6

13

20

27

6

13

20

27

апри
л
3
10

мај

јуни

24

31

7

14

21

28

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

31

7

17

24

1

8

15

22

29

5

среда

18

25

1

8

15

22

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

четврток

19

26

2

9

16

23

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

петок

20

27

3

10

17

24

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

ВКУПНО ДЕНОВИ

9

20

23

18

21

8-ми Септември Ден на независноста на Р.М.
11-ти Октомври Ден на народното востание
23-ти Октомври Ден на Македонската Револуционерна Борба
8-ми Декември

Св. Климент Охридски

14 - ти Април

Велики Петок

17-ти Април

ВЕЛИГДЕН - втор ден

19-ти Јануари

Богојавление - Водици

1-ви Мај

Ден на трудот

24- ти Мај

Св. Кирил и Методиј

2-ри Јуни

Духовден

Вкупно работни денови – 180, за четврта година - 167
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РАСПРЕДЕЛБА НА ЧАСОВИ И ДРУГИ РАБОТНИ ЗАДОЛЖЕНИЈА
АКТИВ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Шифра
Паралелки
Вкупно
Класен
часови
раководител
III-1,2,3,5
4x4=16
4
20
III - 5
II-(1/2/7/8), (4/6) - Говор. и пиш.2x2=4
IV-1,3,4,5,6
5x4=20
5
20
IV- 4

2016 / 2017

Ред.
бр.

Презиме и име

1.

Јанеска Славка

2.

Голабоска Светлана

3.

Пипиле Грета

6

I-4,5,6,7,8

5x4=20

20

I- 4

Литературен клуб
(рецетаторска секција)

4.

Огненова Светлана

7

II- 4,5,6,7,8

5x4=20

20

II - 4

Новинарски клуб (училишен
весник)

5.

Димоски Славе

3

III- 7, 8
IV – 2,7,8

6.

Бачиќ Ирена

8

7.

Велкоска Светлана

2

2x4=8
3x4=12

I-1,2,3
3x4=12
II-2,3
2x4=8
II-1
1x4=4
II-(3/5) Говорење и пишув.
1x2=2
III-4, 6
2x4=8
IV-1 - Компаративна книжев. 1x2=2

Други задолженија
Претседател на актив
Драмски клуб

20
20

Драмски клуб

I-3

16

III-4

- Дебатен клуб
- Иновации и претприемн.
4 часа (II-1,2; III-4,6)

АКТИВ ПО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ
АНГЛИСКИ ЈАЗИК
1.

Ристеска Сузана

9

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

7x3=21

21

/

2.

Спироска Даниела

10

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

7x3=21

21

IV-6

3.

Топенчарова
Коваческа Ана

11

III-1,3,4,6,7,8
IV-2

6x3=18
1x3=3

21

III-3
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4.

5.

Коњановска Танеска
Нела
Ристевска Ленче

12

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

18

I-8
II-6
III-2,5

7x3=21
1x3=3
1x3=3
2x3=6

21

2016 / 2017

/

12

* + 8 италијански јазик

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК

6.

Николоска Надица

19

II-1
III-(1/3/4/8)
IV-1 - трет стр.ј.
I-(3/4)
III-1 - трет стр.ј.

1x2=2
1x2=2
1x3=3
1x2=2
1x3 =3

12

III-1

- дополнува 12 часа во
ОУ„Св.Климент Охридски“ Охрид
- дополнува 2 часа во
СОСУ„Св.Кирил и Методиј Охрид

IV-3

Претседател на актив

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
14

I- 6,7,8
III-(3/8), (1/2/4/5), (6/7)
IV-(1/2), (3/4), (5/6), (7/8)

3x2=6
3x2=6
4x2=8

20

Дамчевска Цветанка

15

II –3,8

2x2=4

4

Стрезоска Ива

60

II – 2,4,5,6,7

5x2=10

10

7.

Ѓурчиновска Талевска
Ирена

8.
9.

отстапени на СОСУ„Св.Кирил
и Методиј“
отстапени на ОЕМУЦ
„Св.Наум Охридски“

ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК
10.

Љубисављевиќ
Петровска Кристина

16

III- (1/8), 2,3,4,5,6,7
I–4

7x2=14
1x2=2

11.

Машановиќ Стојческа
Милијана

17

IV-(1/5), 2,3,4, (6/8), 7
II- (1/2), (5/6), (7/8)

6x2=12
3x2=6

18

IV-7

12.

Ристевска Ленче

18

I – 1,2,3,5

4x2=8

8

I-2

16
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Иновации и
претприемништво 4 часа
(III-3,5,7,8)
Иновации и
претприемништво 2 часа
(II-4,6)

/
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13.

Каневчев Стефан

20

ЛАТИНСКИ ЈАЗИК
II-(1/7/8), (2/3/5), (4/6)
3x2= 6
III - 1,2,3
3x2=6
20
III – 5,6, (7/8)
3x2=6
IV-1
1x2=2
АКТИВ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
МАТЕМАТИКА
I-1
1x3=3
II-1
1x3=3
12
III-1
1x3=3
IV-1
1x3=3

IV-1

дополнува 2 часа во
СОСУ„Св.Кирил и Методиј

I-1

- Иновации и
претприемништво 4 часа
(I-1,2; III-1,2)
- 2 дена библиотека

1.

Томоска Александра

21

2.

Чачор Валентин

22

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

7x3=21

21

II - 8

3.

Недеска Маркоска
Сузана

23

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

7x3=21

21

III - 8

24

III (лин.алгебра) 5, 6, (7/8)
III (алгебра) 5, 6, (7/8)
IV (мат.анализа) 5, (6/7), 8

3x2=6
3x2=6
3x3=9

21

/

4.

Речкоски Влатко

5.

Вера Јовческа

25

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

7x3=21

21

I–8

6.

Цветковиќ Снежана

26

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

7x3=21

21

/

20

/

21

IV-8

7.

Попоска Марија

27

8.

Лазаревска Жаклина

28

ИНФОРМАТИКА
I-1,2,3,4,5,6,7,8
2x8=16
II-(1/5/6/7/8), (3/4) (инф.тех.)
2x2=4
III (прог.јаз. А) 5, 6, (7/8)
3x2=6
III (прог.јаз. Б) 5, 6, (7/8)
3x2=6
IV (прог.јаз А) 5, (6/7), 8
3x3=9
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- Иновации и
претприемништво 1 час (I-8)
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ФИЗИКА
1.

Паункоски Димитрија

35

I -1,2,3,4,5,6
IV - (5/8), 6, 7 Б

6x2=12
3x3=9

21

/

2.

Сиљаноска Марија

36

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

5x2=10
5x2=10

20

II-5

Иновации и
претприемништво 1 час (II-5)

3.

Никовска Виолета

37

I-7,8
II-2,3,4

2x2=4
3x2=6

12

I–7

отстапени на
ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“

4.

Јанева Јасмина

61

III-6,7,8
IV - 5, (6/7), 8 А

3x2=6
3x3=9

15

/

- Претседател на актив
- дополнува 8 часа во
СОСУ„Св.Кирил и Методиј“

ХЕМИЈА
1.

Гушевска Војнеска Вера

32

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

8x2=16
2x2=4

20

III-6

Претседател на актив

2.

Иваноска Јасминка

33

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

6x2=12
4x2=8

20

I-5

Иновации и
претприемништво 1 час (I-5)

IV-5

- Иновации и
претприемништво 1 час (II-8)
-дополнува 2 часа во
ОЕМУ„Св.Наум Охридски
- 10 часа ги заменува
Христина Кузманоска (II5,6,7,8 и 2 часа во ОЕМУЦ)

3.

Стевоска Билјана

34

II-5,6,7,8
IV- (5/8), 6, 7

4x2 =8
3x3=9

17

БИОЛОГИЈА
1.

2.

Бојческа Екатерина

Цветкоска Весна

29

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

8x2 =16
1x2=2

30

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

2x2=4
8x2=16

ОСУ „ Св.Климент Охридски“ - Охрид
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- Претседател на актив

ГОДИШНА ПРОГРАМА

3.

31

Кичеец Славица

II- 2,3,4,5,7
IV- (5/8),6,7

2016 / 2017

II - 3

- дополнува 2 часа во
СОСУ„Св.Кирил и Методиј“
- Еко проект, Прва помош

18

II-7

- Претседател на актив
- Иновации и претприемниш.
2 часа (II-3,7)

20

/

20

IV-2

Претседател на актив

16

/

Урбана култура 4 часа
директор - го заменуваaт: I8, II-1,4,6 (Деан Петровиќ од
ОЕМУЦ Св.Наум Охридски);
II-2,3,5 (Никола Наумоски од
OУ Св.Наум Охр. Пештани);
II-7 (Ристо Николески)

18

III - 2

5x2=10
3x3=9

19

ГЕОГРАФИЈА
1.

Ѓореска Менка

38

II-3,4,5,6,7,8
III-5,6,(7/8)

6x2=12
3x2=6

2.

Тренески Никола

39

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

1.

Машановиќ Љубиша

40

IV- 2,3,4
I-1,2,3,4,5,6,7

2.

Трпески Звонко

41

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

3.

Николески Ристо

42

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

8x2=16
2x2=4
ИСТОРИЈА
3x2=6
7x2=14

1x2=2
7x2=14

8x2=16
1x2=2

Урбана култура 2 часа

ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ
ФИЛОЗОФИЈА, ЛОГИКА, ЕТИКА
1.

Мишевска Весна

43

2.

Маневски Викторија

44

IV-5,6,7,8 -Филозоф. задолж.
IV- 2, (3/4) - Логика изборен
II - (1/2/5/6/7) - Етика изборен
IV-1,2,3,4 - Филозоф. задолж.
IV- 2,3,4 Филозофија изборен
III - 4 Етика изборен

4x3=12
2 x2=4
1x2=2
4x3=12
3x2=6
1x2=2

18

/

20

/

ОСУ „ Св.Климент Охридски“ - Охрид

Граѓанска култура 2 часа
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СОЦИОЛОГИЈА
3.

Рената Арнаудова

45

4.

Мартиноска Билјана

46

II-1,2,3,4,5,6
IV-2,3,4
II-7,8
III-2,3,4

6x2=12
3x3=9

21

/

2x2=4
3x2=6

10

/

Претседател на актив
отстапени на СОСУ„Св.Кирил
и Методиј“

ПСИХОЛОГИЈА, ПЕДАГОГИЈА

5.

Тримчева Славица

47

III-1
III- 4 Б
IV- 1
IV- 2,3,4 Б

1x2=2
1x2=2
1x2=2
3x2=6

12

/

- дополнува 2 часа Култура
на здраво живеење во
медицински паралелки
- дополнува 2 часа во
СОСУ„Св.Кирил и Методиј“
- дополнува 4 часа во
ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“

ЕКОНОМСКО-ПРАВНА СТРУКА
2x3=6

/

- отстапени на
СОСУ„Св.Кирил и Методиј“
- Иновации и претприемниш.
2 часа (I-6,7)

IV-1,2,3,4,5,6,7,8 Бизнис и прет.
IV-2,(3/4) А Mенаџмент

8x2=16
2x2=4

/

Иновации и претприемниш.
2 часа (I-3,4)

III-2,3

2x2=4

1.

Попоски Горан

58

IV-2,(3/4) А

2.

Илоски Војо

57

3.

Кичеец Александар

59

Вовед во правото

4

2 дена библиотека

УМЕТНОСТИ

1.

Димоски Александар

49

I-1,2,3,4,5,6,7,8
II- 2,3,4,5,6
Хор

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
8x1=8
5x2=10
4

ОСУ „ Св.Климент Охридски“ - Охрид
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/
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2.

Аслимоски Љупчо

50

II – 1,7,8
III-1 Б
оркестар

3x2=6
1x2=2
3

11

II-1

8x2=16
4x1=4

20

II-2

4x1=4
1x2=2

6

2016 / 2017
- дополнува 5 часа во
СОСУ„Св.Кирил и Методиј“
- дополнува 7 часа во ОМУ
„Методи Патче“

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ
3.

Слатиноска Катерина

51

4.

Ристески Димитрие

52

I-1,2,3,4,5,6,7,8
II-1,2,6,8
II-3,4,5,7
III-1 Б

Проектна активност Ликовно-творечки актив.
отстапени на ОУ„Св.Климент
Охридски“

СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
1.

Јамандиев Наум

53

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

7x3=21

21

III - 7

Претседател на актив

2.

Рилкоски Наум

54

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

8x2=16
1x3=3

19

/

Спортска проектна активност
- Планинарање 1 час

3.

Грозданов Цветко

55

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

7x3=21

21

/

4.

Делова Д. Соња

56

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

8x2=16
1x3=3

19

/

ОСУ „ Св.Климент Охридски“ - Охрид

го заменува Олгица
Грозданова
Проектна активност Спортски денови 1 час
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МЕНАЏМЕНТ, АДМИНИСТРАЦИЈА И СТРУЧЕН КАДАР
РАБОТНО МЕСТО
ДИРЕКТОР

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ЗВОНКО ТРПЕСКИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОФЕСОР ПО ИСТОРИЈА

ПОМ.ДИРЕКТОР

БИЛЈАНА СТЕВОСКА

ПРОФЕСОР ПО ХЕМИЈА

РАКОВОДИТЕЛ НА СМЕНА

СВЕТЛАНА ВЕЛКОСКА

ПРОФЕСОР ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

СЕКРЕТАР

БОЈАН ПЕТРОВСКИ

ДИПЛОМИРАН ПРАВНИК

ПЕДАГОГ

МАРИЈА ЧАНОВА

ПСИХОЛОГ
БИБЛИОТЕКАР

АЛБЕРТА ГУЛИЦОВСКА
АНА ХРИСТОСКА

ДИПЛОМИРАН ПЕДАГОГ, МАГИСТЕР
ПО ПСИХОЛОШКИ НАУКИ
ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ
ДИПОЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР

ДОМАЌИН
ХАУС-МАЈСТОР
ХИГИЕНИЧАР
ХИГИЕНИЧАР
ХИГИЕНИЧАР
ХИГИЕНИЧАР
ХИГИЕНИЧАР
ХИГИЕНИЧАР

ТЕХНИЧКИ КАДАР
АНГЕЛОСКИ ЉУПЧО
ПЕЧИЈАРЕСКИ ДАНИЕЛ
СНЕЖАНА ПЕТРЕСКА
НАСТОСКА ЕЛИЦА
НАУМОСКА СЛАВИЦА
СИЛВАНА ЕФТИМОСКА
КЛИМОСКА РУЖА
БУЏАКОСКА ЛИЛА

ССС
ССС
ССС
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ССС
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ОСУ „ Св.Климент Охридски“ - Охрид
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА КЛАСНИТЕ ЧАСОВИ
Рб
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Програмска тема/содржини
I. ЛИЧЕН РАЗВОЈ
1. Како би се опишал себеси
2. Контролори на емоции
3. Како комуницирам
4. Себеизразување
II. ОДНОСИ СО ДРУГИТЕ
6. Мир и воспитание за мултикутура
7. Пол или род,
8. Моја слика- твоја слика
9. Однос кон лица со различна етничка припадност
(мултикултура)
10. Мир
11. Превенција од ХИВ/СИДА
12. Превенција од дрога (пушење, алкохол, користење
наркотични дроги, злоупотреба на лекарства и сл.)
13. Како да не се изгубат пријателите
III. ЗДРАВО ЖИВЕЕЊЕ
14.Опасни емулгатори
15. Нездрава линија
16. Бременост
17. Контрацепција
IV. ОДГОВОРНО ГРАЃАНСТВО
18.Човекови права за сите
19.Две страни на иста паричка
20. Граѓанство и полнолетство (вадење документи, гласање и
др. обврски)
21. Млади ама активисти
22. Активирај се
23. Како до граѓанско здружение
V. ОДНОС КОН ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Време на
реализација
септември

октомври

ноември

Декември
ПМИО

јануари
февруари

Март

ОСУ „ Св.Климент Охридски“ - Охрид
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8.

9.

10

24.Зелена активност
25. Гужва
26.Зелена активност
27. Непотребно трошење енергија
VI. ГЛОБАЛНИ ПРОЦЕСИ И ВЛИЈАНИЈА
28. Електронска заштита
29. Реклами и модели на идентификација 1
30. Реклами и модели на идентификација 2
31. Комуникациска џунгла
VII. ПОДГОТОВКА ЗА ОСАМОСТОЈУВАЊЕ
32 Како се пишува биографија
33. Интервју
34.Планирано штедење
35. Мојата професија – моја работа
36. Дискусија на слободна тема

ЕКО-ПРОЕКТ

април

мај

јуни
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