
 
 

ПЛАН НА АКТИВНОСТИ 
 

Еко-стандард Точка на акција Цел Време на реализација Одговорен Постигнати 
резултати 

1. Енергија 

Замена на сите светилки со 
енергетско штедливи 
светилки 

Намалување на потрошувачката 
на електрична енергија за 20 % 
во споредба со минатата учебна 
година Август2018-мај 2019 

Еко одбор 
  

2. Енергија 

Санирање и поставување на 
термо и хидро кровна 
изолација 

 Заштеда на топлинска енергија 
и  заштита од протекување 

Декември2018-март 
2019 Раководна служба  

3. Енергија 

Поставување на упатства за 
рационално користење на 
електрична и топлинска 
енергија 

 Развивање на свеста кај 
учениците за рационално 
користење како и заштеда на 
електрична и топлинска енергија 

Септември2018-
мај2019 Еко секција  

4. Вода   Замена на чешми 
 Заштеда и рационално 
користење на водата 

Септември2018-
мај2019 

Раководна служба 
Еко одбор 
Еко секција 
  

5. Вода 

Поставување на упатства 
 за рационално користење на 
енергијата 

 Развивање на свеста кај 
учениците за рационално 
користење како и заштеда на 
водата 

Септември2018-
мај2019 

Еко секција 

 
6. Уреден  и  Засадување на дрвја и  Зголемување на зелените Септември2018- Раководна служба  

 

 



 
еколошки двор хортикултурно уредување на 

дворот 
површини и естетски уреден 
двор 

мај2019 Еко одбор 
Еко секција 
 

7. 

Уреден  и 
еколошки двор 

Редовно оддржување на 
зелените површини и 
хортикултурата во дворот  Естетски уреден двор  

Септември2018-
мај2019 

Еко одбор 
Еко секција 
  

8. 

Уреден  и 
еколошки двор Поставување на упатства за 

одржување на дворот 
 Поттикнување и развивање на 
навики за грижа на околината 

Септември2018-
мај2019 

Еко секција 
  

9. 
Внатрешна 
средина 

Користење на еколошки и 
нетоксични хигиенски 
средства Грижа за здравјето на учениците 

Септември2018-
мај2019 

Домаќин, технички 
персонал  

10. 
Внатрешна 
средина 

 Ослободување од 
непотребни предмети во 
зградата 

 Создавање на чиста и здрава 
животна средина 

Август 2018, 
2019,Јуни,јули 2019 

Еко секција, 
 еко одбор  

11. Отпад 
Поставување на корпи за 
селекција на отпад 

Воспоставување на пракса за 
селекција на хартија,пластика и 
органски отпад во училиштето 

Септември 2018-мај 
2019 Еко-одбор  

12. Отпад 
 Евиденција за собраниот 
отпад 

 Воспоставување на пракса за 
селекција на хартија,пластика и 
органски отпад во училиштето 

Септември 2018-мај 
2019 Еко-одбор  

13. Отпад 

Воспоставување на пракса за 
собирање и донирање на 
храна 

Намалување на фрлање на храна 
и намалување на отпадот Август 2018-мај 2019 

Еко одбор, 
социјален работник 
Училишна заедница  

14. Транспорт  Поставување на зона за Поттикнување на праксата за Септември 2018-мај Еко одбор  
 

 



 
паркирање на велосипеди во 
училишниот двор 

користење велосипеди кај 
учениците и вработените 

2019 Невладини 
организации 
Јавно претпријатие 

15. Транспорт 

Воспоставување на пракса за 
користење на велосипедот 
како превзно средство за 
училиште 

 Подигање на свеста кај 
учениците и вработените за 
чиста и здрава 
околина(намалување на 
аерозагадување) 

Септември2018-
мај2019 

Еко одбор 
Еко секција 
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Енергија, 

Вода , 
Уреден  и 
еколошки 
двор, 

Внатрешна 
средина, 

Транспорт, 

Отпад, 

 

Формирање на еко патроли 
кои ќе го следат, 
надгледуваат и контролираат 
процесот на имплементација 
на планираните активности 

 Следење на активностите 
предвидени со планот 

Септември2018-
мај2019 

Еко одбор 
Еко секција 
  

* додајте редови по потреба 
 

 

 



 
 

 

 


