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1. Вовед 
 

1.1 Документи врз кои се заснова оваа Годишната програма се: 
 

• Законот за основно образование, Закон за работни односи, Закон за јавни набавки, Закон за организација и работа на 
органите на државната управа и други закони 

• Под-законски и интерни акти(Статут, етички кодекс, деловници за работа на органите итн.), правилници(Правилник за работа 
на комисии, правилник за дежурства на наставници, правилник за работно време итн.) 

• Наставните планови и програми за основно образование 

• Концепција за деветгодишно образование 

• Статут на училиштето 

• Програма за развој на училиштето 

• Програмата за работа на училиштето од претходната година 

• Извештаи (Годишен извештај на училиштето од претходната учебна година, извештај од интегрална евалвација, извештај 
од самоевалвација, програма за развој, извештаи за финасиското работење на училиштето, записници). 
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2.  Лична карта на училиштето 
 
2.1 Општи податоци за училиштето 

 
Име на училиштето ООУ„Лазо Ангеловски“ 

адреса, општина, место  Булевар „АСНОМ„ бр.192 – Скопје 
телефон 02 2 430 324 

фах 02 2 430 324 
е-маил lazoangelovski@yahoo.com 

основано од Општинско собрание на општина Кисела Вода 
Верификација- број на актот  бр.15-6253/1г 

Година на верификација решение бр.15-6253/1г. од 13.09.1988 
Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Година на изградба 13.09.1988 
Тип на градба цврста градба 

Површена на објектот 4752м2 
Површина на училшниот двор 12 604м2 

Површина на спортски терени и игралишта 200м2 
Училиштето работи во смена 3 

Начин на загревање на училиштето централно греење 
Број на одделенија 9 
Број на паралелки 53 

Број на смени 3 
Статут на еко-училиште (зелено знаме, сребрено или 

бронзено ниво) 
Зелено знаме 

Датум на добиен статус 07.12.2015 
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2.2 Просторни услови за работа на училиштето   

 
Вкупен број на училишни згради три 

Училишен двор 12 604 м2 
Број на подрачни училишта / 

Бруто површина 17 356м2 
Нето површина 4752м2 

Број на спортски терени 1 
Број на катови два 

Број на училници 31 
Број на помошни простории 13 

Училишна библиотека 1 
Начин на загревање на училиштето централно греење 

 
2.3 материјално- технички услови  

 

Материјално технички услови 

Ред.бр. Вид на средство Количина 
1. ЛЦД 6 
2. ЛЦД(small) 1 
3. Графоскоп 1 
4. Компјутери 56 

5. 
асистивна технологија (монитор на допир 1, 
тастатури 7 со големи копчиња, 2 тракбол, 2 

одвоени кликови, 1 џојстик 
4 

6. Принтери 15 
7. Телевизори 10 
7. Лап топ компјутери 416 
8. Климатизери 8 
9. Касетофони 4 

 10. Фотокопир 7 
 11. Таблети 20 
 12. Смарт табла 1 
 13.  Еду роботи 2 
 14. Микроскоп 1 
 15 Пијано 1 
 16. 3Д Принтер 1 
 17 VR очила 6 
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2.3 мапа на училиштето, план на просториите 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 структура на училиштето 
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Членови на училиштен 
одбор (име и презиме) 

3 претставници од училиштето – Цветанка Малческа, Јасмина Ристеска и Петар Ацески 
3 претставници од родители – Игор Павлевски, Сашо Стевановски, Билјана Ѓуроска 
2 претставници од локалната самоуправа – Катица Ацкоска, Љупка Србиновска 
1 претставник од МОН – Зоран Трајковиќ 

  Членови на совет на 
родители (име и презиме) 

Игор Павлески-претседател,Дивна Зореска,Лазар Јованов,Александра Илиевска,Даница 
Тунтевска-Вујовиќ,Ана Цоковска,Ѓорѓи Коцевски,Гоце Крстевски,Тања Димовска,Оливера 
Ѓорѓиевска,Маја Јовановска,Доста Бошњаковска,Сашо Миливоевски,Јасмина 
Михајловска,Сашко Дрвошански,Ирена Блажевска,Даниела Војнеска,Маријана 
Аврамовска,Билјана Николовска,Александра Грковска,Игор Грковски,Елена Русјакова,Марија 
Богоевска,Елизабета Русовска,Билјана Трајковиќ,Сашо Стевановски,Кристина 
Цветковска,Билјана Ѓуроска,Ирена Мавровска,Розе Велеска,Билјана Каевска,Љубица 
Шамаковска,Сандра Јаниќ,Даниела Михајловска Мсловариќ,Илинка Николоска,Слаѓана 
Максимовска,Марија Богоевска,Роберт Стојановски,Александра Јачева,Томе 
Кочов,Катерина Лазаровска,Елизабета Васиљевиќ,Тања Анчевска,Радица 
Трајковска,Александра Мишева,Наташа Атанасова,Рада Спасеска,Елена 
Михајловска,Валентина Стаматовска,Даниела Шавреска,Билјана Дончевска,Жарко 
Грашкоски,Јасмина Бошковска,Елизабета Васиљевиќ,Симона Димитриевска,Светлана 
Котевска,Билјана Пандилевска,Радица Т.Ивановска,Софија Ѓошева,Елена 
Голубовска,Јелена Станковиќ,Наташа Атанасова,Андријана Петковиќ,Ана 
Методиевска,Јагода Василкоска 

Стручни активи (видови) Актив на одделенска настава, група на природни предмети, група на општествени предмети, 
актив по македонски јазик и на странски јазици,актив по информатика, иновации и техничко 
образование, актив на ФЗО, ликовно и музичко образование. 

Одделенски совети (број 
на наставници) 

Одделенски совет за  
1. Одделенска настава- 45 наставници 
2. Предметна настава- 45 наставници.  

Членови на ученичка 
заедница (број на 

ученици) 

 
23 
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2.5  Наставен и ненаставен кадар 

 
Одд. вкупно  Етничка и полова структура на наставен кадар 

 
 

Македонци Албанци Турци Роми Други 

 
 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 117   15  97 / / / / / / /    5 
Број на наставен кадар 90 10  76 / / / / / / / 4 

Број на стручни соработници 6 / 6 / / / / / / /    / 
Административни работници 2     / 2 / / / / / / /    / 

Техничка служба 18 5 12 / / / / / / /    1 
Директор 1     1    / / / / / / / /    / 

 
Степен на образование на вработени 
 

Образование Број на вработени 
м-р 8 

Високо образование 90 
Виша стручна спрема 2 
Средно образование 16 

Основно образование 1 
  
Старосна структура на вработени  
 

Години Број на вработени 
20-30 4 
31-40 42 
41-50 24 
51-60 40 

61 - пензија 7 
 

 



*Годишна програма за работа на училиштето 

8 
ООУ”Лазо Ангеловски”, општина Аеродром, Скопје 

 

 

2.6 Ученици  

 

Одделение 
Бр. на 

паралелки 

Бр. на 
ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

 Македонци Албанци Турци Роми Други 
 м ж м ж м ж м ж м ж 

I 6 195 106 85 / / / / 3 1 / / 
II 6 178 104 73 / / 1 / / / / / 
III 6 176 94 82 / / / / / / / / 
IV 6 171 87 80 / / / / 2 1 / 1 
V 6 164 71 87 / / / / 2 / 4 / 

I – V 30 884 462 407 / / 1 / 7 2 4 1 
VI  6 153 70 81 / / 1 1 / / / / 
VII 6 141 71 68 / / / / / / 1 1 
VIII 5 139 65 62 / / / / / 4 4 4 
IX 6 153 78 65 / / / / 4 / 4 2 

VI – IX 23 586 284 276 / / 1 1 4 4 9 7 
I – IX 53 1470 746 683 / / 2 1 11 6 13 8 

 

2.7 Наставен јазик 

 
Наставен јазик Македонски јазик Албански јазик Турски јазик Српски јазик 

Број на паралелки 53 / / / 
Број на ученици 1470 / / / 

Број на наставници 90 / / / 
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3.Мисија и визија 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Веќе научено/ Стекнати искуства 

  Во текот на минатата учебна година беше променет комплетниот покрив на училиштето и променети сите врати во 
училниците. Преку овие зафати подобрени се техничко-просторните услови со што се создадени попријатни услови за учење и 
одржување на воспитно-образовниот процес и планот е да се продолжи со истата пракса.  
   Минатогодишното искуство покажа дека многу од активностите кои се спороведоа во училиштето дадоа голем бенефит за 
воспитно-образовната работа и постигањата на училиштето.Како многу корисни и успешни се покажаа обуките кои се реализираа за 
наставниците, а беа организирани од страна на тимовите за: инклузивно образование, професионален развој на наставниците, 
унапредување на оценување на постигнувањата на учениците,  работа со проекти и претприемничко учење. Оваа година ќе се продолжи 
со обука за наставниците на тие полиња и со таквите предавања наставниците ќе се надоградуваат во полето за работа со ученици со 
посебни потреби, во полето за оценувања како формативното така и сумативното оценување (и кај ученици со ПОП) како и на полето 
на размената на искуствата на наставниците околу, усовршување на ИКТ во наставата, отворените  часови и сл. Во  текот на оваа 
учебна година сите тимови во училиштето ќе обезбедат директна и/или индиректна подршка на наставниците и стручните соработници 
во однос на професионалниот развој на наставниците. Тимот за подобрување на ИКТ вештините ќе бидат поддршка на наставниците и 
стручните соработници за  примена на е-алатки. Истите ќе  можат да ги користат при изготвувањето на различната училишна 
документација а заедно со Членовите на тимот за ЕУ проекти  ќе присуствуваат на конференции и обуки, а стекнатото знаење и искуство  
ќе го дисиминираат  пред наставниците во рамките на стручните активи и работни групи.Тимовите заедно со раководната и стручната 
служба во училиштето ќе обезбедат низа обуки, консултации, работилници и дисиминации во насока на професионалниот развој . 

Во училиштето и понатаму ќе се продолжи со едукација за еколошко образование и интегрирање на што повеќе еко содржини во 
наставните и воннаставните активности се со цел создавање на свест за чиста околина, здрав живот и здрави генерации.  
   

МИСИЈА  
Нашето училиште е средина која нуди поддршка на индивидуалниот развој 

на учениците и професионален развој на наставниците што заедно резултира со 
ефективен и квалитетен воспитно-образовен процес. 

ВИЗИЈА 

 Нашето училиште да биде лидер и иновативно-модел училиште. 
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5.  Подрачја на промени, приоритети и цели 
 
  ООУ „Лазо Ангеловски”–Општина Аеродром, Скопје во своето развојно планирање (2016-2020), годишниот извештај 2018/2019, 

извештајот од интегралната евалуација и самоевалвацијата од 2017-2019 година ги утврди следниве: 
 

● подрачја на промени 
➢ унапредување на наставата и процесот на учењето и оценувањето 
➢ унапредување  на соработката со родителите 
➢ подобрување на просторни и технички услови за работа; 
➢ унапредување на работата на ученици со ПОП 

 

● приоритети и стратешки цели 
➢ Поголемо учество на обуки и обезбедување на финансиска подршка на наставниците и стручните соработници за 

професионален развој 
➢ Вклучување на учениците во иницијативи и давање предлози за избор на воннаставни активности кои што се вклучени во 

годишната програма за работа на училиштето 
➢ Зајакнување на соработката и тимската работа во решавање на училишните прашања; 
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6. Акциски планови 

 
Година 2019/20 

  Временска рамка (месец)      Следење  
Задача Активност 9 

 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на 
спроведувањ

е (ресурси) 

Инструменти Очекувани 
резултати 

Одговор
но лице 

√ 
 
x 

Потребен 
буџет 

1.Поголемо 
учество на 
обуки и 
обезбедување 
на финансиска 
подршка на 
наставниците 
и стручните 
соработници 
за 
професионале
н развој 
 

1.Објавување конкурс за 
наставници коишто ќе ги 
посетуваат обуките преку 
Еразмус + КА1 
2.Избор на наставници коишто 
ќе ги посетат обуките преку 
Еразмус+ КА1 
3.Анализирање на плановите за 
професионален развој и 
составување на нова апликација 
за Еразмус КА1 
4. Следење, информирање и 
избор на наставниците за други 
обуки 

 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

1.Тимот за 
Проекти 
финансисрани од 
ЕУ 
2. Тимот за 
Професионален 
развој на 
наставниците 
3.Раководна и 
стручна служба 

1. конкурси 
2. лични CV 
3.Училишна 
документација 

1.Изработен е кoнкурс 
2.Изработен план со 
содржини и датуми за 
реализација 
3.Изготвени лични 
планирања за 
професионален развој 
4.Листи за евалуација 
на личните CV  
5.Изготвена анализа 
од посетени часови 

1.Подобрување и 
унапредување на 
воспитно 
образовната 
работа 
2.Подобрување на 
резултатите кај 
учениците  

Директор 
Пом. 
Директор 
Стручни 
соработни
ци 
Наставниц
и 

 сопствени 
средства и 
средства 
добиени преку 
Еразмус + 
проекти 

 
2.Вклучување 
на учениците 
во иницијативи 
и давање 
предлози за 
избор на 
воннаставни 
активности 
коишто се 
вклучени во 
годишната 
програма за 
работа на 
училиштето, 

1.Избор на членови на 
ученичкиот парламент 
2.Формирање  на ученичкиот 
парламент 
3.Редовно држење состаноци на 
ученичкиот парламент 
4. Анкетирање на учениците 
5. Анализа на анкетите и 
презентирање пред ученичкиот 
парламент 
6.Изготвување на предлог за 
воннаставни активности 
вклучени во годишната 
програма за работа на 
училиштето 

√ 

√ 
 
√ 
 
 

 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 

 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 

 1.Раководна и 
стручна служба  
2. Членови на 
ученички 
парламент 

1.Изготвени 
анкети од 
страна на 
стручните 
соработници, 
наставници и 
членови на 
училишниот 
парламент 
 

1.Записници од 
одржаните состаноци 
2. Анализи и извештаи 
 
 

1.Подобрување и 
унапредување на 
воспитно 
образовната 
работа 
2.Подобрување на 
резултатите кај 
учениците  
3.Развивање 
чуство на 
припадност 

Раководна 
и стручна 
служба 

 сопствени 
средства 

3.Зајакнување 
на соработката 
и тимската 
работа во 
решавање на 
училишните 
прашања 

1.Реализирање редовни  
состаноци на ниво на активи 
2.Реализирање на редовни 
состаноци меѓу активите и 
стручните соработници 
3. Реализирање на редовни 
состаноци меѓу активите и 
раководната служба 
4.Редовни средби на 
одговорните наставници на 
активи со Советот на родители 

√ 

 

√ 
 
√ 
 
√ 

√ 

 

√ 

 
 
 
 
 

√ 

 

√ 

 
 
 

 
√ 

 

√ 

 
 
 
 

√ 

 
 
 

√ 

 

√ 

 
 
 
 
 

√ 

 

√ 

 

√ 

 
 
 
 
 
 

√ 

 

√ 

 
 

√ 
 

√ 

 

√ 

 
 
 

 
√ 

 

√ 

 
 
 

√ 

√ 
 

√ 

 

√ 

 
 
 
 
 

√ 

 

  1.Раководна и 
стручна служба  
2. Наставници 
3. Родители 

1.Работни 
материјали 
2. Училишна 
документација 
3.Наставни 
планови и 
програми 
 

1.Записници од 
реализирани 
состаноци 
2.Анализа на 
резултатите од 
реализирање на 
состаноци и тимска 
работа во училиштето 
 

1.Подобрување и 
унапредување на 
воспитно 
образовната 
работа, 
2.подобрување на 
комуникацијата 
помеѓу 
раководната 
служба, 
наставниот кадар и 
стручните 
соработници 

Раководна 
и стручна 
служба, 
наставниц
и, 
родители, 
ученици 

 сопствени 
средства 
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7. План за евалуација на акциските планови 

 
Задача Критериум за успех Инструменти 

Индикатор за 
успешност 

Одговорен за следење Повратна информација 

1.Поголемо учество на обуки и обезбедување на 
финансиска подршка на наставниците и стручните 
соработници за професионален развој 
 

1.Подобрување и 
унапредување на воспитно 
образовната работа 
2.Подобрување на 
резултатите кај учениците 

Листи за евалуација 
на реализираните 
нагледни часови 
Изготвена анализа 
од реализирани 
нагледни часови 
Листи за евалуација 
на реализирана 
дисиминација 
Анализа на 
евалуацијата на 
реализираните 
дисиминации 

Подобрување на 
успехот на 
учениците од 
примената на 
стекнатите знаења и 
вештин  

Директор 
Пом. Директор 
Стручни соработници 
 

Изготвена анализа од 
реализирани нагледни часови и 
дисиминации, годишен извештај 
за работа на училиштето 

2.Вклучување на учениците во иницијативи и давање 
предлози за избор на воннаставни активности коишто се 
вклучени во годишната програма за работа на 
училиштето, 

1.Подобрување и 
унапредување на воспитно 
образовната работа 
2.Подобрување на 
резултатите кај учениците  
3.Развивање чуство на 
припадност 

1. Анкети и извештај 
на работата на 
училишниот 
парламент 
 

1.Зголемено учество 
на учениците во 
воннаставните 
активности 
2.Стекнување 
поголеми знаења и 
вештини на 
учениците 
 

 
Директор 
Помошник директор  
стручни соработници 
 
 
 
 

1.Изготвена анализа од учеството 
на учениците во воннаставните 
активности 
2. Годишен извештај за работа на 
училишниот парламент  
 

3.Зајакнување на соработката и тимската работа 
во решавање на училишните прашања 
 

-Подобрување и 
унапредување на 
воспитно образовната 
работа,подобрување на 
комуникацијата помеѓу 
раководната служба, 
наставниот кадар и 
стручните соработници 

Листи за евалуација 
на 
записници од 
реализирани 
состаноци 
 

Подобрување на 
квалитетот на 
наставата,подобрува
ње на 
комуникацијата 
помеѓу наставниот 
кадар, раководната и 
стручната служба 
 

 
Директор 
Помошник директор  
стручни соработници 
 
 
 
 

1.Изготвена анализа од 
реализирањето на состаноци и 
препораки за подобрување на 
тимската работа во училиштето  
 

 
 
 
 
 
 



*Годишна програма за работа на училиштето 

13 
ООУ”Лазо Ангеловски”, општина Аеродром, Скопје 

 

8.Календар за работа 
                                                        

                                                     
8.1. Еколошки календар 

16 септември Светски ден за заштита на озонската обвивка 
22 септември Меѓународен ден без автомобили 
08 октомври Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата 
15 октомври Меѓународен ден на пешаците 
16 октомври Меѓународен ден на храната  
5 март Светски ден за заштеда на енергија 
22 март Светски ден за заштеда на водите 
7 април Светски ден на здравјето 
22 април Светски ден на планетата 
15 мај Светски ден за заштита на климата 
31 мај Светски ден против пушењето 
5 јуни Светски ден за заштита на животната средина 
Ден на дрвото – ден на еколошка акција на младите и граѓаните на Република Македонија – ненаставен ден 
Ден на акција на еко-училиштата- се реализира два пати во текот на една учебна година 
Ајде Македонија- ден на еколошка акција на младите и граѓаните на Република Македонија 
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9. Настава 
9.1 Вид на настава 

Во училиштето се реализира задолжителна настава, изборна настава, дополнителна настава, додатна настава и проширена 
програма. 

9.2 Организација на задолжителна настава 
Наставата за учениците од предметната настава ќе се одвива во две смени, а за учениците од одделенската настава во три смени. 

Наставата се реализира  на македонски јазик по изготвените  наставни планови и програми од МОН и БРО. Во рамките на релизација на 
задолжителната настава се интегрираат и содржини со еколошки теми, ИКТ а за учениците со ПОП се изготвуваат и индивидуални образовни 
планови (долгорочни, среднорочни и краткорочни). 
Часовите се реализираат по следниот распоред: 
Предметна настава: прва смена    7:30-12:50                 
                                     втора смена 13:15-18:35 
Одделенска настава:прва смена    7:30-11:45 

                      меѓусмена    11:15-15:30 
                      втора смена 15:00-19:05 

Задолжителен странски јазик во училиштето е англискиот, а како втор задолжителен јазик  учениците го изучуваат францускиот или 
германскиот јазик. 

9.3 Изборна настава 
На крајот на учебната 2018/19година се спроведе анкета за учениците за избор на изборните предмети кои ќе ги изучуваат во учебната 
2019/20 год.Според резултатите оваа учебна година ќе се изучуваат следните изборни предмети: 
❖ Творештво во четврто  и петто одделение 
❖ Етика на религии и Класична култура во европската цивилизација во шесто одделение 
❖ Техничко образование во седмо и осмо одделение 
❖ Истражување на родниот крај  во седмо и осмо одделение 
❖ Танци и народни ора во осмо и деветто одделение 
❖ Проекти од информатика во  деветто одделение 

 
9.4 Дополнителна настава 

Освен задолжителната настава во училиштето се реализира додатна и дополнителна настава. Дополнителна настава се организира 
за ученици кои имаат потешкотии во учењето или покажуваат континуирано слаби резултати во учењето. 

Организирањето и реализацијата ќе се одвива според изготвен распоред за секој предмет одделно, на месечно ниво и истиот ќе се 
објавува на огласната табла и на веб страната на училиштето.  
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9.5 Додатна настава 
 

 Додатната настава ќе се организира за учениците кои по определени предмети постигнуваат значителни резултати. Наставникот е 
должен да им ја понуди можноста за посетување на додатната настава, а учениците одлучуваат дали ќе ја посетуваат. Организирањето и 
реализацијата ќе се одвива според изготвен распоред за секој предмет одделно, на месечно ниво и истиот ќе се објавува на огласната 
табла и на веб страната на училиштето.  

 
9.6 Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани ученици 

Во нашето училиште од учебната 2012/2013 година е формиран Инклузивен тим за поддршка, работа и грижа за учениците со 
посебни образовни потреби како и за надарените и талентирани ученици. Инклузивниот тим, како и училишниот дефектолог изработува 
програма, инструменти, обрасци за детектирање и работа со овие ученици, одделно по секој предмет, по којшто конкретниот ученик 
покажува надареност или исклучителен афинитет. Во соработка со дефектологот и  инклузивниот тим, наставниците ќе ги 
спроведуваат активностите и ќе ја реализираат програмата. 
 
 
9.7 Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни потреби 
 

Како и секоја учебна година, со учениците со ПОП ќе се работи по претходно изготвен акционен план, во којшто се вклучени 
Годишната програма за работа на инклузивниот тим, Процедурата за идентификација на деца со ПОП и изработката на Индивидуален 
образовен план. Кај секој ученик кај кого што ќе биде детектирана потреба за изработка на ИОП, наставниците, дефектологот и 
родителот на засегнатиот ученик ќе изработуваат ИОП-и за индивидуалните потреби и способности на учениците со ПОП. Овие 
планирања се составен дел на планирањата на наставникот. Во текот на оваа учебна година ќе бидат ангажирани педагошки асистенти 
за потребите на учениците со ПОП врз основа на договорот за соработка меѓу АВРМ и Програмата за развој на Обединетите нации 
(УНДП) и Општина Аеродром. 
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9.8 Проекти кои се реализираат во училиштето 
Во училиштето се реализираат следните проекти: 

 Меѓуетничка интеграција во образованието –поддржан од МЦГО, МОН и УСАИД: 
 Математика со размислување-БРO 
 Jазична писменост 
 Училиште без насилство - МОН, УНИЦЕФ 
 ОХО проектот-Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем-МОН и здружение на граѓани ОХО 
 Проект Безбедност во училиштето во соработка со СВР Скопје 
 Антикорупциска едукација на учениците од основните училишта 
 Проект „Играме бадминтон“во соработка со Општина Аеродром и бадминтон федерацијата на Македонија 
 Проект„ Унапредување на воспитно образовниот процес и секојдневна грижа на деца со ПОП“во соработка со Општина Аеродром и UNDP. 
 ИоТ аквапоничен рециклирачки систем проект рамки на јавниот повик „Предизвик за млади истражувачи“  
 Еразмус+КА105- - ученичка замена насловена „Да го зачуваме минатото за идните генарации“ 
 Проектот за мобилност на наставници КА101: New kind of bridges – out of the box Градиме нови мостови – размислувај надвор од кутијата 
 Проект за стратешки партнерства на училишта КА229: Journalists of today – digital citizens of tomorrow (Новинари денес – дигитални граѓани 

утре)  
  Проект за стратешки партнерства на училишта КА229: Creative readers (Креативни читатели) 
 Проект за изучување на германскиот јазик од прво одделение – Гете институт и МОН 

9.9 Употреба на ИКТ во наставата 
Активната настава и користењето на ИКТ во наставата се предуслов за напредна и современа настава каде ученикот е во центарот 

на вниманието и е активен во текот на целиот час, додека наставникот е насочувач и организатор на часот. Со ваквиот вид на настава 
учениците стекнуваат самодоверба, самостојност во работата, лично искуство и знаење кое е долгорочно за него.  

Наставникот во својата годишна програма за работа, планира да реализира 30 % од наставата со користење на ИКТ кои се 
расположливи во училиштето.  

 

10. Оценување. 
10.1 Видови оценување и календар на оценување 

Наставниците користат различни методи, техники и инструменти за следење на постигнувањата на учениците при формативното 
оценување и креирање на сумативната оценка. Врз основа на одделението во коешто се спроведува оценувањето тоа може да биде 
со: описна оценка, комбинирано (описна и бројчана) и бројчана оценка. 

Одделение Прв квартал Втор квартал Полугодишна 
оценка 

Трет квартал Четврт 
квартал 

Годишна 
оценка 

I,II,III Описна оценка Описна оценка Описна оценка Описна оценка Описна 
оценка 

Описна оценка 

IV,V,VI Описна оценка Бројчана оценка Бројчана оценка Описна оценка Бројчана 
оценка 

Бројчана 
оценка 

VII, VIII, IX Бројчана оценка Бројчана оценка Бројчана оценка Бројчана оценка Бројчана 
оценка 

Бројчана 
оценка 
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10.2 Тим за следење, анализа и поддршка 

  Училиштето има  Тим за унапредување на следењето на постигнувањата на учениците. Тимот има изработено годишна програма 
според која континуирано ќе врши обуки на наставниците за подобрување во оценувањето, анализа на состојбите на постигнатите 
резултати на наставниците, поддршка на наставниците кои се иноватори и креатори на развојот на квалитетното оценување. Воедно 
стручната и раководната служба заедно со тимот ќе посетуваат наставни и отворени часови на коишто ќе се следи, анализира и дава 
поддршка на наставниот кадар во однос на оценувањето. 
 
10.3 Самоевалвација на училиштето 

Заклучно со 31 Август 2019 год. заврши Самоевалуација за работата на училиштето за периодот од 2017 до 2019 година. Поради 
тоа од оваа учебна година започнува подготовка за изработка на Самоевалуација на училиштето за наредните две години. Тимовите 
кои се формирани ќе работат на согледување на јаките и слабите страни кои ќе произлезат од изработените записници, програми, 
извештаи, интерни правилници и процедури, анкети, прашалници, инервјуа кои ќе ги спроведуваат во наредниот период. 

Воннаставни активности 
 
10.4 Училиштен спорт 

Во училиштето за правилен развој на учениците задолжен е наставниот кадар по ФЗО кој преку различни видови на спортови го 
негуваат здравиот и спортски дух кај учениците. За таа цел во училиштето функционираат следниве спортови: 
кошарка, фудбал / футсал, ракомет, атлетика, кросеви, бадминтон. Наставниците имаат изготвено планирања на активностите за 
реализација на училишниот спорт. 
 
10.5 Секции и слободни ученички активности 

 Слободните ученички активности ќе се реализираат по еден час седмично, а некои и по повеќе часови, според планирањата. Ученичките 
екскурзии и излети ќе бидат застапени по следниот ред: есенски и пролетни излети во сите одделенија, екскурзии (еднодневна во III одд., дводневна 
во VI одд. и тридневна во IX одд) и настава во природа во V одд. Сите наведени излети и екскурзии ќе се одвиваат според можностите и условите во 
дадениот момент. 

Преку секциите, учениците ќе учествуваат на најразлични манифестации, конкурси, натпревари преку кои ќе се афирмираат самите себе, но 
и училиштето. Програмите за работа на секциите се дел од наставните планови и програми на наставниците. Во училиштето ќе функционираат 
следниве секции: 
драмска-Костадинка Поповска, лекторска-Костадинка Поповска, литературна-Весна Анѓелеска, странски јазици-Милена Калиновска,Емица Здравев 
и Анета Талеска, ликовна-Ристо Андреев,музичка секција- Наташа Димовска, математичка-Елена Кузманова и Радмила Гиговска, историска-Љубица 
Атанасовска,географска-Јулијана Максимовска, млади физичари-Жаклина Колевска, млади хемичари-Жаклина Трајковска, еколошка- Цветанка 
Малческа, млади претприемачи-Златика Ј. Даскалов, библиотекарска-Благица Ангеловска, спортски секции-Марјан Куцулоски, Петар Ацески, 
eTwinning – Филип Ацковски и Гордана Камческа, медиумска – Валентина Петрова. 
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10.6 Ученички натпревари 

Ученичките натпревари ќе опфаќаат активности преку кои ќе се презентираат постигањата на учениците и на училиштето во 
наставата и другите подрачја во воспитно-образовната дејност. Учениците ќе земат учество на училишни, регионални и републички 
натпревари по оние предмети и области за коишто соодветните здруженија поседуваат акредитација од страна на МОН. Воедно 
учениците ќе земат учество и на распишани конкурси и други форми на натпревари организирани по повод државни празници, јубилејни 
прослави и сл. со свои творби по одделни предмети и области 

. 
Општествено- хуманитарна работа 

Со цел кај учениците да се развива позитивен однос кон работата, и навики за одржување на хигиената во училиштето и во 
непосредната околина, во текот на учебната 2019/2020 год се планираат  следните активности: чистење и уредување на училниците и 
училишниот двор, собирање стара хартија за рециклирање, засадување садници и цвеќе во училишниот двор, новогодишна продажна 
манифестација, собирна акција на лектири и друга литература, хуманитарна акција за собирање храна и новогодишни пакетчиња, 
осмомартовска продажна изложба, изработка на експонати за велигденски хепенинг, хуманитарни настани. 
 
 
11. Поддршка на учениците 

 
11.1 Постигнување на учениците 
 
 Во учебната 2018/19 вкупниот број на ученици беше 1404 ученици (722 Машки и 682 женски) Примерно поведение имаа 1404 ученици. 
Средниот успех на ниво на училиште беше 4,67. 
Во учебната 2017/2018 година вкупниот број на ученици беше 1383 ученици (700 машки и 683 женски). Примерно поведение имаа 1383 
ученици. Средниот успех на ниво на училиште беше 4,58. 

Во учебната 2016/17 год. вкупниот број на ученици беше 1389 ученици (611 машки и 678 женски).Примерно поведение имаа 1382 
ученици,добро 6 и незадоволително 2 ученици.Средниот успех на ниво на училиште беше 4,61.Еден ученик е неоценет. 

Во учебната 2015/16 год. Вкупниот број на ученици беше 1351, (678 машки и 673 девојчиња). Примерно поведение имаа 1343 
ученици, 6 ученици со добро поведение и 2 ученици со незадоволително поведение. Средниот успех на ниво на училиште беше 4,57, а 
двајца ученици се неоценети. 

Според анализата на успехот во четирите последователни учебни години, се забележува дека успехот на учениците е речиси 
идентичен, така што Тимот за подобрување на оценувањето на учениците, како и наставниците и понатаму ќе спроведуваат активности 
со цел подобрување на квалитетот на наставата и постигањата на учениците. 
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11.2 Превентивни програми 
 Нашето училиште е вклучено во проектот „Училиште без насилство“. Целта на проектот е намалување на насилното однесување 
на учениците, како и подигнување на свеста кај учениците за последиците од насилното однесување. Училиштето изработи училишна 
политика за намалување на насилното однесување на учениците во училиштето, во која се образложени начините и мерките кои ги 
презема училиштето за намалување на насилното однесување. Училиштето преку Тимот за намалување на насилното однесување на 
учениците прави детектирање на видовите насилно однесување во училиштето, местата каде се случуваат и презема соодветни мерки 
за нивно сузбивање и намалување. Тимот редовно поднесува извештај за фрекфенцијата, видот и местата каде се случуваат насилните 
однесувања.  

За болестите на зависност одделенските раководители и раководителите на паралелки на одделенските часови реализираат 
работилници од програмата за Животни вештини. За учениците од предметна настава  со цел подобрување на социо-емоционалната 
состојба се планирани работилници и предавања за превенција од болести на зависности, трговија со луѓе, безбедност на лични 
податоци, безбедност во сообраќајот и на социјалните мрежи и сл. во соработка со стручни лица, претставници од МВР и невладини 
организации. Идентификацијата на учениците кои имаат асоцијално однесување се врши во соработка со стручната служба по што се 
преземаат мерки за нивно надминување преку советување на учениците и родителите, а по потреба се влучуваат стручни лица од 
соодветни институции. Стручната служба остварува соработка со Центарот за социјални грижи, МВР, Заводот за ментално здравје, 
Полициска станица Аеродром и др. На овие теми планирани се едукативни работилници со родители, ученици и наставници. 
                                                                     
11.3 Безбедност во училиштето 
 

          Во училиштето има „План и програма за заштита и спасување при случај на елементарни непогоди”. Училиштето располага со 
противпожарни апарати кои се поставени на видно место во училиштето и на секој од нив е ставено упатство за употреба. Училиштето 
поседува и дефибрилатор. Учениците редовно се информирани и обучувани како да се однесуваат во случај на опасност. Училиштето 
има   изработено план за движење при евакуација кој е истакнат на видни места. 
    За заштита и безбедност на просториите во училиштето има план за дежурства на наставници и техничка служба за време на часовите, 
а влезните врати се заклучени. Поставени се видеокамери низ училиштето. За време на работните денови  во училиштето има физичко 
обезбедување и платен чувар во ноќниот период, а по потреба се бара и полициско патролирање во училиштето. 
 
11.4 Позитивна социо-емоционална клима  
 

Училиштето се грижи за учениците од ранливите групи кои имаат социјални и емоционални потешкотии. За учениците од социјално 
загрозени семејства ќе се обезбедува бесплатна храна во училиштето, хуманитарни акции за храна и облека и сл. За учениците со 
емоционални потешкотии стручната служба во училиштето заедно со наставниците работат за надминување на проблемите. 
Училиштето негува почитување на личноста, слободата за изразување, остварување на правото на барање, примање и давање 
информации, интерактивен однос, меѓусебна доверба, почитување на мислењата на сите; еднаквост и правичност и без предрасуди во 
однесувањето кон учениците, родителите и достапност на информации за сите.  
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12.Грижа за здравјето  

     
     Целта  на  наведената дејност на училиштето  е  да  ги  оспособи  учениците и вработените  во  училиштето  да  преземаат  активности  
за  поздрав живот во училиштето и средината. За реализација на дел од наведените активности училиштето ќе соработува со 
медицински центар за организација и реализација на систематските прегледи за учениците, со Заводот за здравствена заштита и со 
Црвениот крст. Здравствената едукација на учениците ќе се остварува и во текот на редовната настава по предметите физичко и 
здравствено образование, природа, природни науки, биологија, екологија, образование за животни вештини и преку интегрирање на 
наставните содржини преку програмата  Интеграција на еколошката едукација во образовниот систем на РМ. 
 
12.1 Хигиена во училиштето 

 
Техничкиот персонал  ќе  се  грижи за одржување  на  хигиената  на  санитарните  чворови, училници  и  другиот  простор  во 

училиштето. Наставниците  во  соработка  со  родителите  ќе  водат  грижа  за  развивање  навики   кај  учениците за  одржување на  
личната  хигиена. 
По потреба училиштето ќе соработува со службите за дезинфекција,дезинсекција  и дератизација. 
 
12.2 Систематски прегледи 

Ќе се организираат санитарни  прегледи за сите вработени. Посебно внимание  ќе  се  обрне    на   редовно  вакцинирање  на  
учениците  и  систематски  прегледи  спред  планот  на  Поликлиника Јане Сандански, со  која  и оваа година  ќе  продолжи  соработката. 
Редовни систематски прегледи ќе се реализираат за учениците од I,III,V,VII одд. 

Од страна на стоматолошката амбуланта во Поликлиниката Јане Сандански ќе се врши редовни  стоматолишки прегледи на забите 
на учениците од I до IX одделение. 

12.3 Вакцинирање 

Редовно генерациско вакцинирање и ревакцинирање на учениците  од I до IX одделение ќе се врши според распоредот за имунизација 
од Заводот за јавно здравје - Скопје. 

12.4 Едукација за здрава исхрана 
 

  За реализација на овој дел од грижата за здравјето на учениците, училиштето организира едукативни предавања и настани за здрава 
храна. Целта е едукација на учениците за  подигнување на свеста за консумирање здрава храна и формирање на навики за правилен 
развој. Наставниците во своите планирања интегрираат содржини за здрава храна и ги реализираат на одделенските часови, редовните 
часови и воннаставните активности. 
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13. Училишна клима и односи во училиштето 
 
13.1 Дисциплина 

  
Дисциплината во училиштето го опфаќа меѓусебниот однос на сите субјекти во воспитно - образовниот процес ( ученици, 

наставници, персонал), како и односот на секој од нив поединечно кон материјалните добра и училишниот имот. Таа е пропишана и се 
реализира според повеќе правни акти како: правила за однесување на учениците, куќниот ред на училиштето, интерни правила за 
педагошки мерки, распоред на дежурства на наставниот  кадар. Во нив детално се разработени  правилата на однесување на секој од 
гореспоменатите субјекти, како и санкциите во случај на  прекршување на утврдените правила. Во насока на континуирано унапредување 
на училишната клима и дисциплината на училиштето ќе се продолжи со едукација на вработените за асертиво однесување,тимска 
сорботка и ненасилно разрешување на конфликти. 

 
13.2 Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 
 

Во училиштето се развива  одговорен однос кон уредувањето и одржувањето на просторот и опкружувањето на училиштето и 
естетскиот амбиент на просторот (училниците ) во кои се поминува голем дел од денот.  
Преку реализацијата на општествено корисната работа кај учениците ќе се негува позитивниот однос кон работата. 

Формирана е комисија која има за цел следење на уредувањето на училишниот простор којашто има изготвена програма за следење 
на континуираното уредување на училишните простории. 

 
13.3 Етички кодекси 
 

Училиштето има изработено кодекси на однесување на вработените, на учениците, на родителите, кодекс за однесување на учениците 
за време на екскурзии, кодекс за облекување на учениците и наставниците, етички кодекс за оценување на учениците. Тие се истакнати 
на видни места во училиштето и со нив се запознаени сите инволвирани. Редовно, на почетокот на секоја учебна година наставниците, 
учениците и родителите се потсетуваат на правилата на однесување во училиштето и се инсистира на нивно почитување. За 
непочитување на правилата на однесување за сите инволвирани следат соодветни мерки.  
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13.4 Мулти- културализам 
 
И покрај тоа што во училиштето наставата се одвива на македонски јазик и најбројни се Македонците, во училиштето се организират 
повеќе наставни и воннаставни проектни активности во кои се вклучени ученици од сите етнички зедници од I до IX одделение, 
наставници и родители. Овие активности придонесуваат да се развиваат вредностите кај учениците за заедничко живеење, 
почитување и прифаќање на разликите меѓу луѓето и традициите, а исто така се подобрува и соработката меѓу учениците, 
наставниците и родителите од различна етничка припадност.  

Училиштето е вклучено во проектот Меѓуетничка интеграција во образовнието и е збратимено со ООУ„Алија Авдовиќ“ од село Батинци. 
Целта на проектот е учениците да сфатат како да се живее во заедница во која постојат голем број културни разлики помеѓу нејзините 
членови, да се навикнуваат да ги надминуваат меѓусебните недоразбирања со толеранција и почит а со тоа и како да го спречуваат 
создавањето на конфликтите.Во тој контекст наставниците ќе придонесуваат за создавање на демократско училишна клима во 
паралелката, ќе се грижат за поттикнување на интегрирање на учењето со активностите и однесувањето на учениците во паралелката, 
училиштето и пошироката средина. 
 
13.5 Односи меѓу сите структури 
 

Раководниот тим преку континуирана соработка и состаноци со сите структури врши размена на идеи и работи на разрешување 
на проблеми. Останатите субјекти (ученици, родители) постојано се консултираат преку состаноци, усни и писмени известувања, а 
нивните мислења доколку се во согласност со политиката на училиштето, законот за основно образование и интерните правилници, 
секогаш се почитуваат.За сите тековни активности сите заинтересирани субјекти (наставници, родители, ученици) благовремено се 
информирани. Училиштето тековно дава поддршка за унапредување на здравјето, внимава на индивидуалните потреби и способности 
на учениците. За децата со посебни образовни потреби, е вклучено стручно лице-дефектолог, кое работи со тие ученици. Стручната 
служба преку различни методи на работа врши советувања на родители ,чии деца покажуваат социјална неадаптираност,  деца со 
агресивно однесување и деца чие однесување е резултат на несредени семејни односи, согласно нивните индивидуални потреби. 

За да се подобри квалитетот на училиштето  ќе се вршат анализи на резултатите добиени на полугодието и на крајот на тековната 
учебна година и врз основа на сознанијата  ќе се прават планирања за следната учебна годинa. 
 
13.6 Еколошки активности (податоци за вклученоста на 7 те чекори еко-менаџмент и 4 еко-стандарди во текот на учебната година) 
 
 Во текот на 2019/20 година ќе се реализираат активности што се планирани врз основа на 6 еко –стандарди (точки на акција ) кои 
до сега не се опфатени.Планираните активности се запишани во План на активности и соодвествуваат со 6 еко стандарди.Вклученоста 
на седумте чекори во менаџмент ќе биде на максимално ниво  која ќе придонесе да се подигне еко свеста на  учениците,вработените,и 
родителите. 
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14. Професионален развој на наставниот  
кадар 
 
 
14.1 Детектирање на потребите и приоритетите  

 
. Континуираното образование, односно усовршување на наставникот има свое посебно значење. Потребата на нашето време, 

изразена во ставот постојано да се учи, односно да се учи во текот на целиот живот е од особена важност токму за наставничката 
професија.Тимот за професионален развој изготвува програма за професионален развој за тековната учебна година врз основа на 
потребите на наставниците. 

Исто така, училиштето  редовно ги упатува наставниците и стручните соработници да ги  посетуваат обуките и семинарите кои се 
одобрени и организирани од МОН и БРО. Стручната служба води професионално досие за секој наставник. Редовно се вршат 
дисеминации на обуките и семинарите со кои се запознаваат и едуцираат и наставниците кои не биле на обуката или семинарот.  
 
 
14.2 Активности за професионален развој  

 
Според Законот за наставници ,наставниците во основното и средното училиште во текот на својата работа се должни 

континуирано професионално да се усовршуваат. 
Од спроведената анкета, наставниците имаат потреба од обуки за Насоки за подготвување на ИОП, насоки за изготвување 

правилна педагошка евиденција и документација, насоки за изготвување на програма за нов развоен план на училиштето, помош и 
насоки за работа со ученици со потешкотии во учењето:-дислексија,дисграфија, дискалулија и сл. 
 
 
14.3 Личен професионален развој  

 
Личниот професионален развој на наставникот се следи преку професионалното досие и годшните извештаи за реализација на 

Личниот план за професионален развој на наставникот и се развива преку следење на семинари и обуки организирани од МОН и БРО, 
како и од дисеминации организирани од училиштето.  
 
 
14.4 Хоризонтално учење  

 
Размената на искуства, стекнатите знаења и методите, формите и техниките за реализација на наставата се врши преку состаноци 

на ниво на стручни активи, работилници со сите наставници и отворени часови и нагледни часови. Воедно сите дисиминации од 
посетените обуки, семинари, конфереции и сл. допринесуваат во споделувањето на стекнатото знаење и вештини. 
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14.5 Тимска работа и училишна клима  
 
 

Подигнување на квалитетот на воспитно образовниот процес е можно само кога во него ќе се вклучат повеќе учесници здружени 
професионално и со користење на умешноста на секој од учесниците.Меѓусебната соработка и почитување игра важна улога во 
функционирањето на училиштето. Во таа насока училиштето предвидува начини и форми за поттикнување на взаемната соработка 
помеѓу наставниците.Акцент се става на отворена комуникација, почитување на поединечни мислења како и критичноста и 
самокритичноста.  

Тимската работа меѓу наставниците и училишната клима ќе се подобрува преку одржување на состаноци на ниво на стручни активи, 
на кои ќе се пронаоѓаат ефективни решенија за детектираните проблеми. Наставниците на ниво на генерација и актив тимски ги 
изработуваат годишните и тематските планирања, тестовите за проверка на знаењата и разменуваат предлози и искуства се со цел за 
подобра и поефективна настава. Воедно во соработка со стручните соработници во училиштето ќе се работи на подобрување на 
ефективноста на секој наставник индивидуално но и на ниво на стручен актив преку одржување со редовни состаноци на стручните 
активи. 

Наставниците коишто стекнале вештини, знаења и информации за подобрување на наставниот процес и правилното 
функционирање на училиштето на различни обуки, семинари, конференции и др. Ќе ги споделат своите искуства со останатите 
наставници на ниво на стручен актив, работна група или/и наставнички совет. 

Раководната служба и стручните соработници ќе ги следат трендовите во наставата и работа со деца и за истите ќе ги информираат 
наставниците. 
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15.Вклученост на семејството во училиштето во: 
 
15.1 Животот и работата на училиштето 

Во животот и работата на училиштето родителите учествуваат на две нивоа и тоа на на  ниво  на  паралелка и на  ниво  на  училиште.Преку 
Советот на   родители ќе  бидат  вклучени повеќе активности од  кои  посебно внимание ќе им се посвети на следните: 
- Организација  и обезбедување услови за релизција  на  слободни ученички активности, ученички натпревари, екскурзии, собирни акции.  
- Грижа  за  здравјето на учениците и создавање оптимални услови за престојот на учениците во училиштето. 
- Грижа за естетскиот изглед на училиштето. 
- Подигање и развивање на педагошката култура  на  родителите. 
15.2 Процесот на  учење 

Во текот на учебната година родителите за постигањата на своите деца како и за сите случувања за животот и работата на училиштето ќе 
бидат информирани преку индивидуални или групни родителски средби. Планирани се 4 редовни родителски средби, а по потреба и вонредни 
родителски средби. Исто така родителите на определени ученици ќе бидат вклучени во советувањето за родители што произлегува од предвидените 
одредби согласно со Законот за основно обрзаование. 
15.3 Активностите во училиштето 

За активностите во училиштето родителите ќе се информираат навремено преку изготвената веб-страница на училиштето, преку соопштенија 
на огласната табла, брошури и флаери. Родителите се важен фактор за успешноста на спроведени активности и затоа и оваа година како приоритет 
на училиштето е унапредување на соработката со родителите. Родителите даваат иницијативи за поуспешна реализација на слободните ученички 
активности и  другите воннаставни активности, натпревари, екскурзии, приредби, манифестации, промоции и др.Значајни се нивните активности 
поврзани со донации за уредување  и опремување на училниците, набавка на дидактички материјали,хуманитарни активности и др. 
15.4 Донесување одлуки 

За донесување на одлуки во училиштето  родителите учествуваат во училиштето како претставници на Училишен одбор, и како претставници 
на Советот на родители. Исто така многу значајни се за донесување на одлуки и нивни мислења добиени по пат на анкети, прашалници, интервјуа и 
сл. 
15.5 Едукација на семејството 

Едукацијата помеѓу семејството и училиштето е двонасочна. Многу често родителите соработуваат со училиштето како едукатори со свои 
предавања од областа за кои се компетентни,па така се организираат предавања од областа на медицината, стоматологијата, сообраќајот, етиката, 
културните обичаи и слично. Но од друга страна и училиштето се јавува како едукатор за теми кои се актуелни и од интерес за нивните деца (семејно 
насилство,трговија со луѓе,етички кодекси, инклузија на ученици со ПОП и слично). Подигање и  развивање  на  педагошката  култура  на родителите 
ќе се врши преку  организирање  на  стручни  презентации, и соработка со родителите во организацијата на активностите  и приоритетите на 
училиштето. 

.Психологот и понатаму ќе врши советувања за родителите според Програма за советување, советодавна работа со родителите 
(индивидуална и групна) ќе се одвива и од страна на  стручната служба,одделенските раководители,  а по потреба  и директорот на училиштето 
15.6 Изработка на брошура за родители 

Преку брошура родителите/старателите се известуваат за најважните активности и случувања планирани во годишната програма за работа на 
училиштето која ќе биде доделена на родителските средби. 
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16. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето 
 
16.1 Локална заедница (локална самоуправа,бизнис заедница,местно население) 
 
  Целта  на  соработката  на училиштето  со  локалната  заедница  е  да  се  анимира  и  стави  во  педагошка  функција  се  што  
може  да  понуди  локалната  заедница  за  поуспешно  остварување  на  програмските  задачи  на  училиштето, да  влијае  на  подобрување 
на културно–образовното ниво  кај  местното  население. Училиштето соработува со локалната самоуправа преку усна, пишана и 
електронска форма, разни состаноци и трибини. 
16.2 Институции од областа на културата  
 Во планирањата на наставниците се вкучени организирани посети на:Музејот на македонската револуционерна борба, драмскиот 
театар за деца и младинци, универзалната сала, приордно-научниот музеј, зоолошката градина, театри, кино, музеј на илузии  и други 
знаменитости.  
 
16.3 Институции од областа на образованието 
 

Годинава тековно ќе се соработува со училиштата од нашата општина како и предучилишните установи, по потреба ќе се 
соработува со останатите основни училишта, со надлежните институции за образование од општината, БРО, ДПИ, МОН, државни 
универзитети и други институции од оваа област преку разни состаноци, трибини, обуки и семинари. 

 
16.4 Невладини организации 

Училиштето континуирано изминативе години води соработка со неколку невладини институции. Оваа година соработката ќе 
продолжи со истите a по потреба и со други организации.Соработка со НВО Отворена порта,Отворете ги прозорците, НВО ПОРАКА, 
Аеродром; НВО Урбано општество, Аеродром; ПАКОМАК, НВО Доверба, НВО Лајонс клуб Пајко Маало.. 
 

16.5  Спортски друштва 
 
➢  Федерација на училишен спорт на Македонија 
➢  Федерација на училишен спорт на град Скопје 
➢  Училишен спортски  клуб OОУ„Лазо Ангеловски” 

16.6 Здравствени организации 
 
➢ Поликлиника Јане Сандански 
➢ Завод за ментално здравје Скопје 
➢ Завод за јавно здравје 
➢ Завод за говор, слух и глас, осигурителна компанија која ќе биде избрана на тендер.  

 



*Годишна програма за работа на училиштето 

27 
ООУ”Лазо Ангеловски”, општина Аеродром, Скопје 

 

16.7 Медиуми (со цел  промоција на училиштето) 
 

За сопствена афирмација училиштето ќе соработува со најразлични видови на медиуми. Поважните активности од наставната и 
воннаставната работа ќе бидат објавувани во општинскиот весник Аеродром, како и други дневни и неделни печатени медиуми. Ќе ја 
продлабочуваме соработката со телевизиските куќи во областа на емисиите од образовен карактер. А исто така јавноста континуирано 
ќе биде информирана за случувањата преку веб-страната на училиштето http://oulazoangelovski.com.mk/ 
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Прилози 
 

- Прилози од Програмата „Интеграција на еколошката едукација во образовниот систем на Република Македонија“ 
- Инструмент за подготовка, следење и евалвација на програмите и акционите планови 
- Годишни програми за работа на: директор, помошник директор, педагог, психолог, социолог, социјален работник, 

дефектолог,библиотекар, училиштен одбор, совет на родители, наставнички совет, стручни активи, хор и оркестар 
- Акциони планови за реализација на сите проекти во училиштето и акциски истражувања: 

➢ Тим за професионален развој, 
➢ Тим за унапредување на следењето на постигнувањата на учениците 
➢ Инклузивен училишен тим,  
➢ Тим за еколошка интеграција  
➢ Тим за проекти финансирани од ЕУ 
➢ Тим за унапредување на ИКТ вештини 
➢ Тим за интеграција на претприемничките вештини во образовниот систем на Р.С. Македонија 
➢ Училишен спорт   
➢ Програма за реализација на ученички натпревари  
➢ Програма за додатна и дополнителна настава 
➢ Програма за општествено хуманитарна работа 
➢ Програма за работа на ученички парламент 
➢ Програма за соработка со локална средина и локална заедница 
➢ Програма за грижа за здравјето на учениците  
➢ Програма за јавна и културна дејност на училиштето 
➢ Програма за естетски изглед во училиштето  
➢ Програма за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем 
➢ Програма за превенција од насилно однесување во основното училиште  
➢ Програма за професионална ориентација на ученици 
➢ Кодекс за однесување на ученици, наставници и родители (во училиштето и училишниот двор)  
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- Прилози од Програмата „Интеграција на еколошката едукација во образовниот систем на Република Македонија“ 
 

➢ Прилог 1. Еко одбор 

➢ Прилог 1.1.Записник од состанокот на еко одбор 

➢ Прилог 2. Анализа на животната средина 

➢ Прилог 3. План на активности 

➢ Прилог 4. Извештај за реализирана акција 

➢ Прилог 5. Извештај за реализирана кампања 

➢ Прилог 6. Следење и евалуација 

➢ Прилог 7. Поврзување со наставната програма 

➢ Прилог 8. Известување на родители и вработени 

➢ Прилог 9. Известување на пошироката јавност 
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19.2.Инструмент за подготовка, следење и евалвација на програмите и акционите планови 
 
 
 

  
 

                  Година 2018/19 
 

 

  Временска рамка (месец)      Следење  
Задача Активност 9 

 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на 

спроведување 
(ресурси) 

Инструменти Очекувани 
резултати 

Одговор
но лице 

√ 
 
x 

Потребен 
буџет 

Подготовка 
на 
програмите и 
акционите 
планови 

Проверка на 
изготвените програми 
и акциони планови 

√ 
 

          √ 
 

Стручни 
соработниц

и 

Проверка на 
изработените 

програми и 
акциони планови 

врз основа на 
однапред 

дадени насоки 
за изработка 

Чек листа 

 

 

Правилно 
изготвени 

програми и 
акциони 

планови според 
насоките 

дадени од 
страна на 

училиштето, 
БРО и МОН 

Директор
, 

помошни
кдиректо

р 
стручни 

соработн
ици 

 

 / 

Следење на 
реализацијат
а на 
програмите и 
акционите 
планови 

1.Спроведување на 
активностите зададени 
во програмите и 
акционите програми 
2. Одржување на 
координативни 
состанови меѓу 
координаторите на 
тимовите, стручните 
соработници и 
раководната служба 

√ 
 
 
 

√ 

√ 
 
 
 

√ 

√ 
 
 
 

√ 

√ 
 
 
 

√ 

√ 
 
 
 

√ 

√ 
 
 
 

√ 

√ 
 
 
 

√ 

√ 
 
 
 

√ 

√ 
 
 
 

√ 

√ 
 
 
 

√ 

√ 
 
 
 

√ 

√ 
 
 
 

√ 

Раководна 
служба, 
стручни 

соработниц
и, 

координато
ри на 

тимовите 

Реализација на 
различни 

активности и 
одржување на 

состаноци 

Извештаи од 
спроведени 
активности и 
записници од 

состаноци 

Навремена и 
целосна 

реализација на 
планираните 
активности 

Директор 
Помошни
к 
директор 

 / 

Евалуација 
на 
програмите и 
акционите 
планови 

Анализа и евалуација 
на спроведените 
активности зададени 
во програмите и 
акционите планови 

 
 

   √     √   
 
 
 
 
 
 

Раководна 
служба, 
стручни 

соработниц
и, 

координато
ри на 

тимовите 

Врз основ на 
поднесените 

полугодишни и 
годишни 

извештаи се 
прави анализа и 

евалуација за 
реализацијата 

на активностите 

Извештаи и анализи 
од спроведената 

евалуација 

Навремена и 
целосна 

реализација на 
планираните 
активности 

Директор
, 

помошни
кдиректо

р 
стручни 

соработн
ици 
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