
ПРИЛОГ 3. 
ПЛАН НА АКТИВНОСТИ 
учебна година 2017/2018 

 
Учесници во изработка на планот на активности: 
 Б
р. Име и презиме Институција/функција Машки Женски  
1.  Марина Кујунџиева  ООУ,,Лазо Ангеловски”/ наставник    
2.  Кристина Башоска  ООУ,,Лазо Ангеловски”/ наставник    

3.  Тина Симиќ Ацковска  ООУ,,Лазо Ангеловски”/ дефектолог    
4. Светлана Јосифоска ООУ,,Лазо Ангеловски”/ наставник    
5.  Цветанка Малческа  ООУ,,Лазо Ангеловски”/ наставник    
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.     

 ВКУПНО / 
5 
 

* додајте редови по потреба 
 
 
 
ЕКО-СТАНДАРД 1. Заштеда на енергија 
Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија. 
Цели: Намалување на потрошувачката на електрична енергија за 10%  во споредба со претходната година. 
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Точки на акција Начин на реализација Време на 
реализација 

Одговорен Потребни средства 

6
. 

Редовно чистење 
на прозорците и 
вратите за 
максимално 
искористување на 
сончевата енергија 

Одлука за редовно 
чистење на прозорците и 
вратите,набавка на 
средства за чистење, 
секојдневно чистење  на 
прозорците  4.9.2017-8.6.2018 Технички персонал,домаќин Крпи,средства за чистење 

7
. 

Истакнување на 
упатства за 
рационално 
користење на 
електричната и 
топлинската 
енергија  

Договор за реализација 
на 
работилница,работилни
ца за изработка на 
упатства,промоција  13.9.-30.9.2017 

Координатор,ученици,наставн
ици 

Прибор за 
работа,хартија,налепници,ха
мер 

8
. 

Назначување на 
одговорни лица 
согласно бројот на 
паралелки и смени 
во училиштето за 
спроведување на 
горенаведените 
точки на акција 

Со договор на состанок 
на одделенската 
заедница  11.9.-15.9. 2017 

Координатор,одговорен на 
одделенска заедница,ученици / 

9
. 

Формирање на еко 
патроли вклучени 
во реализацијата 
на точките на 
акција кои ќе го 
следат,надгледува
ат и контролираат 
процесот на 
имплементација на 
овие активности 

Со договор на состанок 
на одделенската 
заедница  18.9.-22.9. 2017 

Координатор,одговорен на 
одделенска заедница,ученици Прибор за пишување,хартија 

* додајте редови по потреба 
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ЕКО-СТАНДАРД 2. Заштеда на вода 
Полиса: Рационално користење на водата. 
Цели: Намалување на потрошувачката на вода за 10%  во споредба со претходната година. 
 
Точки на акција Начин на реализација Време на 

реализација 
Одговорен Потребни средства 

2. 

Замена и 
санирање на сите 
нефункционални 
чешми во зградата 

Со договор за 
состанок,одлука за 
замена на 
чешмите,набавка на 
чешми, замена и 
санирање на 
чешмите,промоција 

 3.7.-31.8. 2017 
год 

Директор,хаусмајстор, 
работници,технички 
персонал,домаќин Нови чешми,алатки 

3. 

Замена и 
санирање на 
старите тоалетни 
казанчиња со нови 
штедливи тоалетни 
казанчиња 

Со договор за 
состанок,одлука за 
замена на тоалетните 
казанчиња,набавка на 
тоалетни казанчиња, 
замена и санирање на 
тоалетни 
казанчиња,промоција 

 3.7.-31.8. 2017 
год 

Директор,хаусмајстор, 
работници,технички 
персонал,домаќин 

Нови тоалетни 
казанчиња,алатки, 

5. 

Истакнување на 
упатства за 
рационално 
користење на 
водата 

Договор за реализација 
на 
работилница,работилни
ца за изработка на 
упатства,промоција  15.9.-26.9.2017 

Координатор,ученици,наставни
ци 

Прибор за 
работа,хартија,налепници,хам
ер 

6. 

Назначување на 
одговорни лица 
согласно бројот на 
паралелки и смени 
во училиштето за 
спроведување на 
горенаведените 

 На состанок на 
одделенската заедница  Септември 2017 

Координатор,одговорен на 
одделенска заедница,ученици / 
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точки на акција 

7. 

Формирање на еко 
патроли вклучени 
во реализацијата 
на точките на 
акција кои ќе го 
следат,надгледува
ат и контролираат 
процесот на 
имплементација на 
овие активности 

Со договор на состанок 
на одделенската 
заедница  Септември 2017 

Координатор,одговорен на 
одделенска заедница,ученици Прибор за пишување,хартија 

* додајте редови по потреба 
 
ЕКО-СТАНДАРД 3. Одржување на зградата и здрава внатрешна средина 
Полиса:  Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење. 
Цели: Обезбедување на здрави услови за работење и престој во училиштето и градинката. 
 
Точки на акција Начин на реализација Време на 

реализација 
Одговорен Потребни средства 

1
. 

Ослободување од 
непотребните предмети во  
зградата (скршени клупи, 
саксии, вазни, табли, стари и 
исушени цвеќиња и слично).  
 

Одлука за отстранување 
на непотребните 
предмети во  зградата , 
селекција на 
непотребните предмети 
во  зградата, 
отстранување на 
непотребните предмети 
во  зградата (скршени 
клупи, саксии, вазни, 
табли, стари и исушени 
цвеќиња и 
слично).,промоција 

 2.10.-31.10. 
2017 

Ученици,наставници,х
аусмајстор,технички 
персонал 

Алатки за работа,корпи за 
отпад 

5
. 

Разубавување на ходниците, 
канцелариите и училниците со 

План за разубавување на 
ходниците, канцелариите 

 13.11.-
11.12.2017 

Ученици,наставници 
,домаќин,технички 

Прибор за работа,хартија, 
компјутер,саксии,земја,алатки,
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цвеќиња. и училниците со цвеќиња 
,избор на саксиски 
цвеќиња,поставување на 
саксиски цвеќиња во 
ходниците, канцелариите 
и училниците,промоција 

персонал цвеќиња,вода 

6
. 

Истакнување на упатства за 
одржување на зграда и здрава 
средина во училиштето во 
сите простории. 
 

Договор за реализација 
на 
работилница,работилниц
а за изработка на 
упатства,промоција 

 15.9.-
25.9.2017 

Координатор,ученици,
наставници 

Прибор за 
работа,хартија,налепници,хам
ер 

7
. 

Назначување на одговорни 
лица согласно бројот на 
паралелки и смени во 
училиштето за  спроведување 
на горенаведените точки на 
акција.  
 

 На состанок на 
одделенската заедница 

11.9.-22.9. 
2017 

Координатор,одговоре
н на одделенска 
заедница,ученици / 

8
. 

Формирање на еко-патроли 
(група на ученици, односно 
деца) вклучени во 
реализација на точките на 
акција, кои ќе го следат, 
надгледуваат и ќе го 
контролираат процесот на 
имплементација на овие 
активности. 

Со договор на состанок 
на одделенската 
заедница 

 15.9.-25.9. 
2017 

Координатор,одговоре
н на одделенска 
заедница,ученици Прибор за пишување,хартија 

* додајте редови по потреба 
 
ЕКО-СТАНДАРД 4. Уреден и еколошки двор 
Полиса: Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на животната средина.  
Цели: Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на кој максимално ќе користи за потребите на 
сите кои престојуваат во училиштето и градинката. 
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Точки на акција Начин на реализација Време на 
реализација 

Одговорен Потребни средства 

10
. 

Одржување на 
зеленилото 
(редовно 
кастрење на 
зеленилото и 
косење на 
тревата).  
 

Одлука на 
состанок,редовно 
кастрење на зеленилото 
и косење на тревата 

 1.9.2017-
8.6.2018 Хаусмајстор,технички персонал 

Косилка,алатки,ножици за 
кроење на цвеќе и гранки 

12
. 

Означени 
места со 
изработени и 
поставени 
знаци видливи 
за сите во 
дворот (за 
место за игра, 
место за 
одмор, место 
каде што не 
треба да се 
гази и слично 

На часовите по техничко 
образование се 
изработуваат знаците  21.3.2018 

Наставници по техничко 
образование,ученици 

Прибор за работа,дрвени 
лајсни,алатки,хамер,темперни 
бои,хартија во боја 

13
. 

Истакнување 
на упатства за 
одржување на 
дворот.  
 

Договор за реализација 
на 
работилница,работилниц
а за изработка на 
упатства,промоција  15.9.-25.9.2017 

Координатор,ученици,наставниц
и 

Прибор за 
работа,хартија,налепници,хаме
р 

14
. 

Назначување 
одговорни лица 
согласно бројот 
на паралелки и 
смени во 
училиштето за 

 На состанок на 
одделенската заедница  11.9-15.9. 2017 

Координатор,одговорен на 
одделенска заедница,ученици / 
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спроведување 
на 
горенаведенит
е точки на 
акција 

15
. 

Формирање на 
еко-патроли 
(група на 
ученици, 
односно деца) 
вклучени во 
реализација на 
точките на 
акција, кои ќе  
го следат, 
надгледуваат и 
ќе го 
контролираат 
процесот на 
имплементациј
а на овие 
активности 

На состанок на 
одделенската заедница 11.9.-18.9. 2017 

Координатор,одговорен на 
одделенска заедница,ученици Прибор за пишување,хартија 

* додајте редови по потреба 
 
Изготвил:Марина Кујунџиева 
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