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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација на работа на органите за
државната управа (“Службен весник на РСМ” бр. 65/2004) и член 89 - а од Законот за
средно образование, Училишниот одбор на Средното училиште на Град Скопје „Кочо
Рацин“ - Скопје на седницата одржана на ден 24.08.2020 година ја донесе следната
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО
ВО УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА
ВОВЕД

Училишната годишна програма преставува многу значаен сегмент за наставата, бидејќи
содржините од годишната програма се реализираат преку целокупниот процес на наставата.
Годишната програма за работата на училиштето е всушност општа програма за целокупните
процеси во училиштето.
Годишната програма на училиштето придонесува за поуспешно реализирање на
наставните цели и задачи, меѓутоа и за сите други активности поврзани со работата на
училиштето и образовната дејност.
Годишната

програма

за работа

претставува

збир

на

севкупни

активности

на

училиштето.
Програмата за работа се заснова на следните принципи:
Планирање и остварување на воспитно-образовниот процес според законските одредби и
прописи на МОН и БРО на Република Македонија;
Реално

поставување

на

задачите во согласност со севкупните капацитети

на

училиштето: материјални услови и човечки ресурси;
Конкретизација на задачите и обврските на наставниците и учениците;
Континуирана анализа на наставниот процес, преку активна соработка на стручните
активи, стручната служба, училишниот одбор и Директорот на Училиштето;
Развивање на квалитетна соработка и тимска работа преку учество и реализација на
разни заеднички проекти во училиштето и со други институции и организации;
Современ пристап во планирањето со користење на нови методи

условени од

општествено-економските услови и современиот начин на работење и живеење;
Континуирано следење на напредокот и постигнувањата на учениците;
Во училиштето е забрането секакво политичко организирање и дејствување.
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Училиштето мора да ја прилагодува својата организација, наставните планови и програми,
наставните содржини, наставните форми и методи и своите приоритети кон светот што го
опкружува. Тоа е посебна учебна институција каде што според однапред утврден план и
програма, учениците се стекнуваат со воспитание и образование. Значи, училиштата освен
пренесување знаења, умеења и вештини, имаат и воспитна и социјална функција.
Училиштето претставува сложен систем на работа, што произлегува од секојдневните односи
на релацијата наставник-ученик, настваник-родител, наставник-наставник, ученик-ученик и
ученик-родител.
Работата на училиштето во себе ги содржи процесите на планирање, програмирање,
организирање и реализирање на наставата и други воспитно-образовни форми на работа со
учениците во училиштата.
Успешната работа на секое училиште се темели на четири столба:
1) Училишната економија;
2) Наставниот план и програма;
3) Училишното окружување
4) Натсавниците и учениците.
Природата на работата на училиштето најдобро може да се согледа преку нејзината
внатрешна структура која во себе вклучува:
организација и реализација на наставните планови и програми;
екипирање, организирање, координирање и комуницирање на персоналот;
поделба и групирање на учениците по паралелки и групи;
групирање на наставниците во активи по предмети;
распределба на часовите по предметни извршители и класни раководства;
подготвување на распоред за учениците и наставниците;
избор, применување и стратегија за развој на соодветна и современа образовна
технологија;
избор на стручна литература за училишната библиотека;
програма за работа со учениците и родителите.
Воспитно-образовниот процес во училиштата, како сложен, комплексен, динамичен и
флексибилен, го сочинуваат следните процеси:
Процесот на планирање – поставување на цели коишто треба да се постигнат на ниво
на училиште, во процесот на наставата, како и определување на форми и методи за
нивно успешно реализирање;
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Процесот на артикулација – обликување на пооделни активности и обликување на
воспитно-образовниот процес како логички осмислена целина;
Процесот на евалуација – анализа, вреднување и оценување на резултатите.
Планирањето за работата на училиштето е комплексно исто како и самото училиште кое
претставува комплексна

институција

со

специфичен

карактер

и

разновидност

на

активностите. Затоа, многу е важно навремено планирање на задолженијата, дејностите и
ангажманите за да се овозможи што поквалитетна и поуспешна реализација на планираните
цели и задачи.
I. ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО
➢ ЛОКАЦИЈА : НАСЕЛБА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
➢ ОПШТИНА: ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
➢ ГРАД: СКОПЈЕ

➢ Оддалеченост од централното градско подрачје : 8 км
➢ Поврзаност со градот: асфалтен пат
• Поголем интерес на учениците кои сакаат своето образование да го продолжат во нашето
училиште е присутен кај учениците од основните училишта од општина Карпош, општина
Центар и општина Ѓорче Петров;
• И покрај фактот што сме единствено средно училиште во градот кое нуди стручно
образование од текстилно-кожарската струка, сепак бројот на запишаните ученици не е на
задоволително ниво, бидејќи не се исполнети целосно слободните места со кои располага
училиштето и кои има услови да ги обезбеди.
• Оваа учебна година училиштето ќе продолжи со реализација на наставата од стручното
образование од економско-правна и трговска струка, образовен профил економски техничар.
Изведувањето на наставата е полукабинетска бидејќи просторните и материјалните услови
во училиштето не овозможуваат да биде целосно кабинетска.
Наставата за гимназиското, економско-правната струка и за текстилно-кожарската струка е
организирана во две смени:
-

претпладневна смена – I смена

( 8.00 часот)

-

попладневна смена – II смена

(13.30 часот)

-

Првата смена започнува од 8.00 часот поради оддалеченоста на училиштето од
централното подрачје, за да им се овозможи на сите ученици да пристигнат на
време, особено на оние ученици кои доаѓаат од подалечните општини.
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• За прием, евиденција и делење на учебници на учениците добиени од МОН, се определува
тим од наставници;
• Учебниците им се делат на учениците на почетокот од учебната година по сите предмети;
• На крајот од наставната година учениците се должни да ги вратат добиените учебници по
што се прави повторна евиденција, распределба по предмети и се подговуваат за наредната
учебна година.

ИСТОРИЈАТ НА УЧИЛИШТЕТО

Училиштето е формирано во 1964 година. Всушност, училишната зграда е монтажна барака,
која е добиена како донација од англиската влада по катастрофалниот земјотрес во 1963 год.
Во 1964 година училиштето било гимназија со економски паралелки. Потоа се
трансформирало во стручно училиште, за повторно покрај стручното да се воведе и
гимназиско образование и повторно економска паралелка.
Минатата учебна година 2019-2020 год., во училиштето повторно се воведува економската
паралелка, односно ќе се реализира комбинирана настава за следниве образовни профили:
ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – со сите изборни подрачја;
СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ:
ТЕКСТИЛНО - КОЖАРСКА СТРУКА/ТЕКСТИЛ, КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ

Четиригодишно образование:
Образовен профил: ТЕХНИЧАР ЗА ИЗРАБОТКА НА ОБЛЕКА
ТЕХНИЧАР ЗА ДИЗАЈН НА ОБЛЕКА

Тригодишно образование:
Образовен профил: КОНФЕКЦИОНЕР;
ЕКОНОМСКО - ПРАВНА И ТРГОВСКА СТРУКА
Четиригодишно образование:
Образовен профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Исто така, од минатата учебна година 2019/2020 год. започна да се реализира реформата на
техничкото образование со имплементација на новите наставни планови и наставни
програми кои се модуларно дизајнирани, со кредитна вредност на програмата, резултатите од
учењето и критериумите за оценување, за сите образовни профили (квалификации) во
јавните средни училишта во Република Северна Македонија. Конкретно, во СУГС „Кочо
Рацин“, според новите модуларно дизајнирани програми веќе работат паралелките од
текстилно-кожарска струка и економско-правна и трговска струка.
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МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

Постојано развивање на нови можности за реализација на квалитетно образование;
Усовршување на наставата преку современа теоретска и практична настава со примена
на современи наставни методи и техники;
Да се одржи и зачува позитивниот приод кон учењето кај младиот човек за да создадеме
активен граѓанин со развиени знаења, вештини и ставови, со развиени компетенции за
креативност, иницијативност, способност за решавање на проблеми, за одлучување,
способност за социјална инклузија, кои ќе им овозможат на учениците лична
сатисфакција

и

развој,

потребни

за

нивното

понатамошно

вработување

или

продолжување на образованието.
ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

Наставниот кадар да создаде добри услови за комплетно и квалитетно образование од
различни области со примена на современи методи и техники;
Усовршување на наставата и прилагодување на наставните теми и содржини според
потребите кои ги имаат младите луѓе во современиот начин на живеење;
Развој и почитување на индивидуални квалитети и вредности кај секој поединец;
Соработка меѓу учениците, наставниците и родителите без разлика на полот, верската
припадност и националноста, меѓусебно почитување, надминување на стереотипите и
предрасудите, а воедно и на разликите и тенденција за толеранција и понатамошна
соработка и размена на идеи, искуства и традиционални вредности со сите учесници
вклучени во образовниот процес;
Развивање на добра и квалитетна соработка, тимска работа, взаемно почитување меѓу
наставниците како и релација со учениците и родителите;
Поттикнување

на

индивидуалниот

развој

на

учениците,

нивната

активност,

иновативност, креативноста и натпреварувачкиот дух на работа, преку примена на
современи наставни методи за работа и стандарди за оценување, како и примена на ИКТ,
со цел да создаваме успешни генерации.
Квалитетно образование
темел за нашата подобра иднина!..
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ПОТРЕБИ НА УЧИЛИШТЕТО

Подготвен е проект за целосна реконструкција на училиштето
Набавка на нови наставно - образовни помагала за кабинетска настава и за предметот
спорт и спортски активности
Целосна санација на канализационата мрежа
Набавка на информатичка и видео опрема
Обновување на канцеларии и училишен мебел
Санација на училишниот под
Целосна реконструкција на тоалетите за учениците
Збогатување на библиотечниот фонд
Применување на интерактивни форми и методи во наставата
Активно учество на учениците во наставата и намалување на отсуствата
Проектни истражувања на учениците
Учество во заеднички проекти со други училишта и соработка со други институции
Привлекување на ученици кои ќе се школуваат во нашето училиште
Соработка со родителите, соработка со опкружувањето, соработка со други
образовни институции од државата и од други земји, соработка со сите ресурси
Посета на саем на книгата во Белград, како и Саем за образование и настава.
ПОДРАЧЈА НА ПРОМЕНИ

Материјално – технички услови
Професионален развој на наставниците
Активност и соработка на активите
Училишен менаџмент
ЦЕЛИ НА УЧИЛИШТЕТО

Општи цели
•

стекнување знаења и разбирања, умеења и вештини, вредности и диспозиции, права и
одговорности;

•

развивање на интересите, способностите и творештвото кај младите;
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•

воспитување на демократичност, толерантност, конструктивност, креативност,
трпеливост и меѓусебно разбирање;

•

развивање на свеста за критичко прифаќање на општествените и социјалните процеси и
појави;

•

оспособување за продолжување на образованието, односно за вклучување на работа;

•

развивање свест за чување на здравјето, заштита на природата и животната средина;

•

поттикнување и забрзување на развојот на посебните интереси и способности кај
младите;

•

воспоставување филозофија за доживотно учење и

•

подготвеност за промени.

Посебни цели:
•

развивање училишна клима која го поттикнува учењето;

•

подобрување на перформансите на учениците;

•

континуиран професионален развој на наставниците;

•

опремување на училиштето со современи наставни средства;

•

подобрување на квалитетот на наставата, преку воведување современи наставни методи
и форми и техники на работа и наставни средства;

•

перманентно следење на напредокото на ученицие;

•

зголемување на степенот на мотивираност и одговорност кај учениците за сопствениот
напредок и нивно активно учество во наставата;

•

зголемување на нивото на компетентност на наставниците за успешна комуникација со
учениците;

•

партнерство меѓу училиштето и семејството;

•

подобрување на редовноста на учениците и на наставниците и

•

развивање на еколошката свест кај сите структури во училиштето.

Програмски насоки
Во согласност со актуелните промени во образовниот систем, а земајќи ги предвид
општите и посебните цели, кои училиштето со својата работа треба да ги постигне,
програмските насоки се определени од неколку аспекти и тоа:
•

Планирање и остварување на воспитно - образовниот процес според законските одредби
и прописи на МОН и БРО на Република Македонија;
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•

Континуирана анализа на наставниот процес, преку активна соработка на стручните
активи, педагошко - психолошката служба, Училишниот одбор и Директорот на
училиштето;

•

Искористување на материјално – финансиските капацитети за разрешување проблеми од
приоритетно значење за развој на училиштето;

•

Подигнување на нивото на вклученост на семејството во воспитно – образовниот процес;

•

Соработка со локалната средина;

•

Соработка со научни, културни, спортски, хуманитарни и невладини тела и организации,
со цел да се постигне практичност на наставата;

•

Соработка со педагошко - психолошката служба за одговорно подготвување и
реализирање на наставните часови;

•

Примена на активни методи на учење и современа технологија;

•

Учество на учениците во планирањето и реализацијата на работата на училиштето;

•

Континуирано следење на напредокот и постигнувањата на учениците.
МАТЕРИЈАЛНО ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
И ОПРЕМЕНОСТ НА УЧИЛИШТЕТО

Училиштето има спортска сала (на која и е извршена реконструкција) и спортско игралиште.
Во функција е новата спортска сала која се наоѓа во училишниот двор.
Училишниот двор е со површина од околу 16.127 м2 и е во фаза на уредување.
Предвидено е естетско уредување како и хортикултурно уредување на училишниот двор.
Предвидена е набавка на нови наставно - образовни помагала за кабинетска настава и за
предметот спорт и спортски активности.
Предвидена е набавка на нова информатичка и видео опрема, нови компјутери и LCD
проектори.
Предвидено е обновување на канцеларии и училишен мебел и збогатување на библиотечниот
фонд.
РЕСУРСИ

Ресурси со кои располага училиштето:
МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ:

Вкупен број на училници и кабинети: 23
Специјализирани кабинети по:
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1. Музичко 1
2. Ликовно 1 (прилагодена училница)
3. Информатика 1
4. Практична настава 2
Библиотека:
- Книжен фонд: околу 15 000 книги
Опрема:
- 30 компјутери,
- 9 принтери, скенери,
- 2 фотокопири, графоскопи, телевизори, лцд проектори, 3 смарт табли, 27 таблети, 20
бели табли;
- Телескоп,
- Проекциско платно, ЦД плеери.
Опрема за кабинетите по пракса
- Едноиглена штеп машина со зрнест убод: 11 Yuki, 15 Typikal
- Високобрзински двоиглен оверлок со пет конци: 1 Yuki, 1 Typikal
- Машина за слеп убод: 1 Maie, 1 Typikal
- Машина за изработка на илики: 1 Typikal
- Машина за нашивање на копчиња: 1 Typikal
- Вертикален нож за кроење 1
- Професионална маса за пеглање со котел за пеглање: Primula1, Sostar1
- Пегли 2, Даски за пеглање 2
- Обични машини 8
Ресурси со кои располага опкружувањето
Иако училиштето не се наоѓа блиску до централното градско подрачје, сепак не се
ограничува само на локалната средина туку ги користи сите расположиви ресурси на ниво на
градот Скопје:
- Културни установи
- Образовни институции
- Невладини организации
- Спортски клубови
- Здруженија
- Електронски и пишани медиуми
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ЗАПИШАНИ УЧЕНИЦИ

Образовен влез
Нивото на претходното образование кое е потребно за влез на новозапишани ученици во
прва година е завршено деветгодишно основно образование. Кандидатите кои ги исполнуваат
условите од конкурсот, што го објавува Министерството за образование и наука на Република
Северна Македонија, по претходно барање од училиштето, а во согласност со потребите и
желбите на средината, стануваат редовни ученици во Средното училиште на Град Скопје „Кочо
Рацин“ – Скопје.
Кандидатите се рангираат во однос на:
•

покажаниот среден успех од VI до IX одделение;

•

покажаниот среден успех по предметите: мајчин јазик, странски јазик, математика и
историја за гимназиското образование; мајчин јазик, странски јазик, хемија и
математика за текстилно - кожарска струка и мајчин јазик, странски јазик,
математика и историја за економско - правна и трговска струка.

•

поведението од VI до IX одделение

•

учество на државни и меѓународни натпревари.

Кај учениците се појавува интерес за упис во гимназиската струка и делумно во
текстилно-кожарската струка и економско-правната и трговска струка со настава на македонски
јазик. За таа цел, се планира поголема промотивна кампања и маркетинг на училиштето,
поголема соработка со основните училишта, организација на пријателски натпревари по спорт и
спортски активности, конкурси за литературни творби, конкурси за уметнички творби и сл.
Доколку бројот на пријавените кандидати во училиштето е поголем од потребниот број
ученици што треба да се запишат (објавен на конкурс), тогаш се врши рангирање на
кандидатите според начинот што го доставува Министерството за образование и наука на
Република Македонија.
Вкупен број на запишани ученици за учебната 2020/ 2021 год.
-

222 ученика, распоредени во 23 паралелки:

-

15 гимназиски паралелки со 161 ученици,

-

6 паралелки од текстилно - кожарска струка со 42 ученици и

-

2 паралелки од економско - правна и трговска струка со 19 ученици.
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БРОЈ НА ЗАПИШАНИ УЧЕНИЦИ ПО ГОДИНИ
гимназиско образование
текстилно-кожарска струка
година
I година
II година
III година
IV година
ВКУПНО

број на
ученици
31
47
36
47
161

број на
паралелки
3
4
4
4
15

број на
ученици
12
14
6
10
42

број на
паралелки
2
2
1
1
6

економско-правна и трговска
струка
број на
број на
ученици
паралелки
7
1
12
1
/
/
/
/
19
2

НАСТАВА И ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ

Покрај редовната настава се изведуваат и други видови на настава и активности:
РЕДОВНА НАСТАВА

• Се изведува по однапред утврден распоред за сите ученици кои се редовно запишани во 2020
/ 2021 година и по наставни планови и програми одобрени од МОН. Обврска на секој наставник
е да изработи годишно планирање а, во текот на наставната година да изработува тематски
планирања и континуирано, во текот на целата учебна година, да изработува дневни
подготовки за секој наставен час. Сите предметни наставници се обврзуваат наставните часови
да ги реализираат со примена на современи дидактичко-методски форми на работа, да ги
користат постојните нагледни средства со кои располага училиштето и да користат ИКТ во
наставата. Исто така, се обврзуваат најголемиот дел од часовите да ги реализираат
интерактивно, користејќи иновативни и креативни методи и техники.
ДОДАТНА НАСТАВА

• Се планира и реализира со ученици кои покажуваат особено изразен интерес за одделни
наставни содржини, предмети или области, или пак при подготовка на учениците за учество на
натпревари. Целта на овој тип настава е да се обезбеди систематска работа со надарените
ученици.
КОНСУЛТАТИВНА НАСТАВА

• Се реализира за учениците кои вонредно се школуваат, или пак се подготвуваат за државна
матура, училишна матура и завршен испит.
ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА

• Се организира за учениците кои покажуваат послаб успех или имаат проблем во
совладувањето на одредени наставни содржини или теми. Овој тип настава подразбира
индивидуален пристап во работата со учениците.
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
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• Практична настава се реализира кај учениците од стручното образование.
ПРОДОЛЖИТЕЛНА НАСТАВА

• Продолжителната настава се организира за ученици кои се упатени на поправен испит по
одделни предмети и за ученици кои се упатени на испит на годината по одделни предмети или
по сите предмети. Наставниците кои имаат ученици упатени на поправен испит и ученици
упатени на испит на годината подготвуваат план и програма за реализација на продолжителната
настава, а со цел успешно полагање на испитот/испитите.
УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ

• Во плановите за реализација на воспитно – образовниот процес, училиштето предвидува
наставно – научни екскурзии, чија цел е практично усвојување на знаења од културата и
општеството на народите, во земјата и пошироко. Во таа смисла, наставно – научните екскурзии
одат во прилог на збогатување на стекнатите сознанија од различни области, поттикнување на
критичкото мислење, но и развивање повисок степен на социјализација кај учениците.
• Во текот на оваа учебна година, училиштето планира да организира еднодневни и
повеќедневни екскурзии од научен, стручен, спортско-рекреативен и културно - воспитен
карактер на различни дестинации, а во зависност од потребите и интересите на учениците, како
и општата ситуација со вирусот КОВИД - 19.
•

За учениците од втора, трета и четврта година се планира реализација на шестдневна
екскурзија, која ќе биде од културно – едукативен, воспитен и научно - рекреативен
карактер и ќе биде изведена во неколку градови во Европа, а во зависност од потребите и
интересите на учениците и во согласност со изборот на мнозинството од учениците.

•

За учениците од втора година се планира реализација на дводневна екскурзија, која ќе
биде од културно – едукативен, воспитен и научно - рекреативен карактер и ќе биде
изведена во неколку градови во Република Северна Македонија а во зависност од
потребите и интересите на учениците. Таа ќе биде поврзана со теми и содржини од
наставните предмети од втора година.

•

За учениците од прва година се планира реализација на дводневна екскурзија, која ќе
биде од културно – едукативен, воспитен и научно - рекреативен карактер и ќе биде
изведена во неколку градови во Република Северна Македонија, а во зависност од
потребите и интересите на учениците. Таа ќе биде поврзана со теми и содржини од
наставните предмети од прва година.

•

Училиштето планира да организира и една еднодневна стручно – истражувачка
екскурзија, во зависност од потребите и интересите на учениците, на која ќе можат да
присуствуваат ученици од сите четири години.
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•

За учениците од сите четири години, предвидени се есенска и пролетна еднодневна
екскурзија.

•

Училиштето оваа година планира да организира и наградна екскурзија за оние ученици
кои покажуваат континуиран одличен успех и примерно поведение, но исто така
учествуваат и во различни активности за афирмација на училиштето, во зависност од
нивните потреби и интереси.

•

Оваа учебна година, во својата програма за работа училиштето планира и организирање
на зимување, летување и кампување, како спортско – рекреативни екскурзии на
територија на Република Северна Македонија и соседството за учениците од сите четири
години, а секако согласно со Правилникот за екскурзии.
Сите екскурзии освен согласност од родителите, мора да имаат согласност и од

директорот. Термините за реализација може да се менуваат во зависност од временските
услови или работните обврски на учениците и наставниците. За организација на секоја
екскурзија изработена е детална програма, а организацијата ќе биде во согласност со
Правилникот за организирање на екскурзии. Истите ќе бидат реализирани доколку постои
потреба и интерес од страна на учениците и доколку дозволуваат општите услови наметнати
од новонастанатата ситуација со вирусот КОВИД - 19.
ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ – СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ

• Освен редовната настава во училиштето се реализираат слободни и воннаставни активности
од различни области кои учениците ги одбираат според своите афинитети и интереси.
Така се оформени клубови кои ги водат професори – ментори кои воедно се и координатори
на ученичките активности:
 Ликовен клуб,

 Хор и оркестар,

 Спортски активности, спортски екипи,

 Драмска група,

 Клуб за рецитација и ораторство,

 Клуб за прва помош и заштита,

 Информатичка група,

 Историска група,

 Клуб за моделирање, конструирање и изработка на модели.
•

Центар за кариерен развој на учениците

•

Локална младинска организација

•

Зелено училиште

НАТПРЕВАРИ

• Во учебната 2020/2021 година, училиштето активно ќе учествува на локални, регионални и
државни натпревари доколку дозволуваат општите услови наметнати од новонастанатата
ситуација со вирусот КОВИД - 19. Во зависност од условите и покажаниот интерес на
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учениците, училиштето ќе организира и интерни натпревари, со цел да се поттикне
натпреварувачки дух и да се развијат интелектуалните капацитети, креативните потенцијали на
учениците и физичката култура.
Учеството на регионалните и државни натпревари ќе зависи од начинот и условите кои ќе
бидат пропишани од организаторите на овие активности.
Училиштето, во согласност со финансиските услови и материјални можности, ќе ги поддржи
натпреварувачите за постигнување поголеми успеси.
Оваа година училиштето ќе продолжи со развивање на спортскиот дух на учениците, по
одделни спортови и дисциплини. За таа цел, ќе се поттикнуваат учениците кои имаат посебен
интерес, дарба, афинитет да го дадат својот придонес во развој на спортските дисциплини во
училиштето. Учениците ќе бидат вклучени и ќе земат активно учество во спортски натпревари
во самото училиште каде ќе се развива натпреварувачкиот дух, во натпревари во организација
на Федерација на училишен спорт на Град Скопје и Федерација на училишен спорт на
Република Севрна Македонија.
Исто така, ќе настојуваме да го зголемиме бројот на ученици кои ќе земат учество на
натпреварите по стручните предмети, со цел да се зголеми бројот на ученици кои ќе се
запишуваат на техничките факултети.
ПРОЕКТИ

Во соработка со Град Скопје, во рамките на воннаставните активности планирано е да се
продолжи со имплементирање на новите проекти, организирани од страна на Град Скопје,
насочени кон остварување на следниве програмски цели на Градот Скопје во областа на
образованието:
1. Креирање безбедни училишни средини;
2. Подигање на свеста и грижата за животната средина;
3. Едукација и промоција за градење на здрави животни стилови кај младите;
4. Истражување и промоција на ученичките права, слободи и различности;
5. Поттикнување на кариерниот развој и насоучување на учениците;
6. Промоција на училишните постигнувања пред пошироката јавност.
Училиштето, оваа учебна година се планира да биде вклучено и во следниве проекти и
воннаставни активности:
❖

Учество во проектот -„За безбеден град“, во организација на Град Скопје и соработка со

МВР Скопје и Полициска станица – Ѓорче Петров;
❖

Учество во проектот за „Развивање на вештини и поддршка на иновации (SDISP) -

Модернизација на техничкото образование“ во организација на МОН и ЦССО;
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❖

Условен паричен надоместок за средно образование” во организација на Министерство за

труд и социјална политика и Министерство за образование и наука;
❖

Учество во ЕСПАД - Европски проект за истражување во училиштата за употреба на

цигари, алкохол и други дроги, во организација на Институт за јавно здравје, МОН,
Министерство за здравство;
❖

Учество на „European mobility week“ во организација на Град Скопје и Министерство за

животна средина и просторно планирање;
❖

Учество во проект „Меѓуетничка интеграција во образованието“ во организација на Град

Скопје и УСАИД;
❖

Учество на училиштето во проектот Е - дневник, во организација на МОН;

❖

Учество во проект „Интеграција на еколошката едукација во Македонскиот образовен

систем“ во организација на ОХО и Град Скопје;
❖

Учество во проектот на УСАИД - Мрежа ЈЕС за зајакнување на вештините за вработување

кај младите во Македонија и за планирање на кариера и советување за кариера;
❖

Учество во проектот „Ноември - месец на науката“ во организација на ПМФ;

❖

Учество во проектот „Паркирај совесно“ во организација на Град Скопје, ЈП паркинзи на

Општина Центар, ЈП Градски паркинг и СВР Скопје;
❖

Учество во проектот „Училиштата на Градот Скопје со отворени врати за факултетите и

универзитетите за промоција на нивните студиски програми“, во организација на Град Скопје;
❖

Учество во проектот „Матурска парада“, во организација на Град Скопје;

❖

Учество во проектот: „Средношколски лиги“, во организација на Град Скопје;

❖

Учество на Новогодишна програма и прослава, во организација на Град Скопје;

❖

Учество на „Школа на млади физичари“ во организација на Друштво на физичари на

Северна Македонија;
❖

Учество на наставна активност „Дабар“ во организација на Здружение на информатичари на

Северна Македонија;
❖

Организација и реализација на едукативни и креативни работилници наменети за учениците

од сите основни училишта на Општина Ѓорче Петров и дел од основните училишта на Општина
Карпош, кои што ќе се реализираат во просториите на нашето училиште СУГС „Кочо Рацин“;
❖

Учество во крводарителска акција, во организација на Црвен крст на Град Скопје;

❖

Организирана посета на саемот на книгата во организација на Скопски саем;

❖

Учество во проектот за „Организирање активности кои придонесуваат за развој и

унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција“, како дел од
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проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието, со турските паралелки од СУГС „Јосип
Броз Тито“, за кој што грантот од МОН е одбрен;
❖

Учество во проект од програмата Еразмус +, проект “Young Leaders Exchanging Practices” ,

Клучна акција 1 - Мобилност на ученици во стручното образование и обука, под наслов
„Studying European fashion trends in wedding dress production“ (Изучување на Европските модни
трендови во производство на свадбена облека), во организација на Националната агенција за
европски образовни програми и мобилност. Проектот е одобрен за финансирање. Носител на
проектот е СУГС „Кочо Рацин“ во соработка со Фондацијата „Центар за Европски Иницијативи
- ЦЕИ“, Република Бугарија;
❖

Учество во проектот „Предизвик за млади истражувачи 3“, под наслов „Звучна капа“, во

организација на Фондот за иновации и технолошки развој и МОН. Грантот е одобрен.

СТРУЧНИ АКТИВИ

Во училиштето се оформени и активно работат следните стручни активи:
• Актив по македонски јазик
• Актив по странски јазици (англиски, француски, германски, латински јазик)
• Актив по спорт и спортски активности
• Актив по уметност (ликовна уметност и музичка уметност)
• Актив по општествена група предмети (филозофија, социологија, психологија, педагогија,
граѓанско образование, историја, бизнис и претприемништво)
• Актив по математика и информатика
• Актив по природна група предмети (физика, хемија, биологија, географија)
• Актив по предмети од стручно образование

ЧОВЕЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

-

Во училиштето работат вкупно: 56 вработени

Наставен кадар

Враб.на неопред

Враб. на опред.

39

33

6

Надокнада од др.
училишта
6
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СПИСОК НА ВРАБОТЕНИ

ВО СУГС “КОЧО РАЦИН,, - СКОПЈЕ
ВО УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА
ред
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Име и презиме
Благица Павловска
Бобан Ѓоргиевски
Даниел Радичевски
Ненад Тамбурковски

Наставен предмет

ДИРЕКТОР
заменик директор
секретар
благајник
СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ
Катерина Сапунџиева - Димова
педагог
Анче Митровска
библиотекар
АКТИВ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
Соња Здравковска-Андоновиќ
македонски јазик и литература
Филип Филиповски
македонски јазик и литература
Јасминка Стојановиќ-Урошевска
македонски јазик и литература
Лилјана Стојановска
македонски јазик и литература
АКТИВ ПО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ
Љубинка Живковиќ
англиски јазик
Дарко Костовски
англиски јазик
Олгица Трајковска
англиски јазик
Загорка Несторовска
француски јазик
Анета Георгиевска Николовска
германски јазик
Билјана Бојковска
латински јазик
АКТИВ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Сузана Полизова
математика
Дејана Костиќ
математика, програмски јазици
Натали Петроска
математика
Зорица Спасиќ-Василевска
информатика, информатичка техн.
АКТИВ ПО ПРИРОДНА ГРУПА ПРЕДМЕТИ
Емилија Ѓорѓиевска
физика
Весна Трајковска
физика
Ирена Мишевска
хемија
Горан Здравески
хемија
Сузана Атанасовска
биологија
Борис Василевски
географија
АКТИВ ПО ОПШТЕСТВЕНА ГРУПА ПРЕДМЕТИ
Драгица Арсова
историја
Илија Ангелоски
историја
Александра Серафимовска
социологија
Драган Попоски
социологија
Сафета Цуцак
психологија
Теодора Гроздановска
педагогија
Ана Соколовска
филозофија, етика
Миа Хаџи - Пецова
М
филозофија, етика
АКТИВ ПО УМЕТНОСТ

работен
стаж во
години
15
12
5
3
13
12
23
8
24
10
25
16
13
23
1
23
34
25
21
36
9
5
6
16
32
33
23
2
17
15
11
5
6
10
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35. Ивона Велковска
ликовна уметност
36. Дана Ивановска Николовска
музичка уметност
АКТИВ ПО СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
37. Антоан Папацафа
спорт и спортски активности
38. Роберт Несторовски
спорт и спортски активности
39. Наташа Поповска
спорт и спортски активности
АКТИВ ПО
ТЕКСТИЛНА ГРУПА ПРЕДМЕТИ
40. Гордана Милојеска
основи на текстилно производство,
текст. суровини,основи на авт.
регулација,современо облекување
41. Емилија Савеска
тех. на конфекционирање со машини
42. Катерина Ѓероска
конструкција и моделирање на
облека
43. Мишела Зафирова
практична настава
АКТИВ ПО
ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТИ
44. Петре Трајковски
стручни предмети
45. М
Маја Тодоровска
стручни предмети
ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ
46. Тодор Велевски
хаус мајстор - ложач
47. Никола Јовановски
хаус мајстор - ложач
48. Фухат Исмани
курир - градинар
49. Станојко Стојчевски
ноќен чувар
50. Зоран Темовски
ноќен чувар
51. Лилјана Стојановска
одржувач на хигиена
52. Љиља Аврамовска
одржувач на хигиена
53. Валентина Поповска
одржувач на хигиена
54. Александра Костадиноска
одржувач на хигиена
55. Мирјана Стојаноска
одржувач на хигиена
56. Тања Здравеска
одржувач на хигиена

22
5
10
20
26

1
1
6
30

7
2
25
35
30
34
31
24
22
19
7
5
24
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ОРГАНОГРАМ

Орган на управување
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Орган на раководење:

ДИРЕКТОР

Одговрен на
смена
(за гимназија и
економска
струка)

СТРУЧНА
СЛУЖБА

Одговорен
на смена
(за текстилна
струка)

ПРИОРИТЕТНИ АКТИВНОСТИ ВО УЧИЛИШТЕТО
ВО ТЕКОТ НА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА
ЦЕЛ: ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА И КЛИМАТА ВО УЧИЛИШТЕТО
Задача
Квалитетна, планирана и современа настава со примена на методите за активно учење интерактивна настава
Активности
Носители на активности
Време на реализација
Заедничко планирање на наставата со
стручни активи
во текот на целата учебна
примена на интерактивна настава и
година
современи нагледни средства
Усогласување на критериумите за
одделно по активи (група
во текот на целата учебна
тестирање и оценување
исти или сродни предмети) година
Континуирано следење на наставата и
директор, педагог
во текот на целата учебна
начините за нејзина реализација
година
Анализа на искуствата на учениците од
директор, педагог,
крај на прво полугодие
учењето, атмосферата за учење, работа на наставници
проекти и сл.
Одржување на хигиената во училиштето,
директор, наставници,
во текот на целата учебна
чист училишен простор, редовно
ученици, технички
година
одржување на хигиената во дворот
персонал
Задача
Транспарентно работење и поголема информираност на сите структури во и надвор од
училиштето
Активности
Носители на активности
Време на реализација
Планирање на професионалниот развој на Тим за професионален
во текот на целата учебна
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наставниот кадар

развој (претседатели на
стручни активи, директор и
стручен соработник)
работна група

година

Редовно огласување на одлуките на
во текот на целата учебна
Директорот и стручните служби на
година
огласната табла во училиштата
Редовно објавување на генералните
работна група
во текот на целата учебна
информации за училиштето на вебгодина
страната на нашето училиште
Зајакнување на ефикасноста на класната и работна група
во текот на првото
училишната заедница
полугодие
Задача
Набавка на потребните нагледни средства
Активности
Носители на активности
Време на реализација
Планирање нагледни средства по активи
стручни активи
септември
Формирање работна група за набавка на
директор
септември
финансиски средства
Набавка на нови нагледни средства
работна група
I полугодие
Осовременување на просторните
работна група
август, септември
капацитети во училиштето
Задача
Ефикасно користење на ИКТ опрема, е-содржини и електронска табла
Активности
Носители на активности
Време на реализација
Развивање на мотивацијата за користење
директор, педагог,
во текот на целата учебна
на ИКТ во наставата
претседатели на активи
година
Периодично и целиосходно користење на
предметни наставници,
во текот на целата учебна
ИКТ, како извор на нови сознанија, за
класни раководители
година
поттикнување на креативните потенцијали
Континуирано едуцирање на наставниот
работна група
во текот на целата учебна
кадар за непречено користење на ИКТ
година
опремата
ЦЕЛ: ПОДОБРУВАЊЕ НА РЕДОВНОСТА И УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ
Задача
Поголемо ангажирање, мотивирање и поддршка на сите ученици, како и на учениците со
посебни потреби
Активности
Носители на активности
Време на реализација
Подобрување на дисциплината на
стручна служба
во текот на целата учебна
учениците и придржување кон кодексот за
година
ученици
Заштита на детето од секаков вид на
стручна служба
во текот на целата учебна
насилство
година
Организирање на натпревари и квизови од стручни активи
декември/
различни области
II полугодие
Јавни презентации на ученички творби,
стручни активи и
во текот на целата учебна
истражувања и други достигнувања,
предметни наставници
година
училишни дебати на одредени теми
Промовирања на постигањата на
директор, наставници
во текот на целата учебна
учениците
година
Изготвување критериуми за доделување
директор, педагог, стручни I полугодие
награди, признанија, дипломи
активи
Партнерски однос со родителите на
директор, локална
во текот на целата учебна
учениците и со локалната и деловната
заедница, родители,
година
заедница
невладин сектор
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Грижа за учениците со посебни потреби и
со потешкотии при учењето
Помош и поддршка на учениците за
понатамошно образование

директор, стручни
соработници, родители,
наставници
директор, стручни
соработници, родители,
наставници

во текот на целата учебна
година
во текот на целата учебна
година

Задача
Подобрување на редовноста кај учениците
Активности
Носители на активности
Изготвување на заеднички стандарди и
педагог, класни
критериуми (програми) на работа на
раководители
класните раководители и класни заедници
Намалување на бројот на отсуства од
стручна служба
часови за 10%
Координација меѓу
класен раководител
ученикот, стручната служба и родителите
Интензивна соработка со ученикот и педагог
родителите
Навремено детектирање на појавите на класни заедници и нивни
зголемено отсуство и преземање на претставници, класни
превентивни мерки
раководители, педагог

Време на реализација
септември
во текот на целата учебна
година
во текот на целата учебна
година
во текот на целата учебна
година
во текот на целата учебна
година

ЦЕЛ: УЧЕСТВО ВО ЕКО-ПРОЕКТОТ “ЗЕЛЕНО УЧИЛИШТЕ”

(како прилог-на последниот дел од програмата- е даден табеларен приказ на интеграцијата на
еколошката едукација во наставната програма).
ЦЕЛ: УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТОТ: „ЗА БЕЗБЕДЕН ГРАД“

(како прилог е даден табеларен приказ на интеграцијата на проектот во наставната програма).
ЦЕЛ: УЧЕСТВО ВО ПРОКТОТ „МЛАДИНСКА МРЕЖА ЗА СТЕКНУВАЊЕ ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ“
(МРЕЖА ЈЕС)

со едукација за „СОВЕТУВАЊЕ ЗА КАРИЕРА“

како втора фаза на проектот,

организиран од мрежа ЈЕС - УСАИД.
(како прилог-на последниот дел од програмата- е даден опис на проектот за неговата
интеграцијата во наставната програма).
ЦЕЛ: УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТОТ: „МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО“

(како прилог -на последниот дел од програмата- е даден табеларен приказ на интеграцијата на
проектот во наставната програма).
ЦЕЛ: УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТОТ: „РАЗВИВАЊЕ НА ВЕШТИНИ И ПОДДРШКА НА ИНОВАЦИИ (SDISP) МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Минатата учебна година 2019/20 год., во текстилно - кожарската и економско - правната и
трговска струка започна да се реализира реформата на техничкото образование со
имплементација на новите наставни планови и наставни програми кои се модуларно
дизајнирани, со кредитна вредност на програмата, резултати од учењето и критериуми за
оценување.
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ПЛАНИРАНИ СОРАБОТКИ СО ИНСТИТУЦИИ

Училиштето (вработените и наставниот кадар) соработува со многу институции,
организации преку различни активности и реализација на заеднички проекти.

Покрај

долгогодишни соработки, остварени се и многу нови контакти кои и во оваа учебна година ќе
допринесат за подобра презентација на работата на училиштето.
Министерство за образование и наука
- Следење на обуки и стручни советувања, предавања за стручно усовршување на
наставниците организирани од МОН;
- Користење на електронскиот дневник;
Биро за развој на образованието
- Соработка со предметните наставници за нивното усовршување и подобрување на
изведувањето на наставата;
Државен испитен центар
- Соработка околу организацијата и реализацијата на државната матура, односно
екстерниот дел од државната матура;
Центар за стручно образование и обука
- Соработка со предметните наставници, Соработка околу организацијата и реализацијата
на

наставата

во

стручното

образование,

усовршување

на

наставниците

преку

организирани советувања, предавања и обуки од страна на Центарот за стручно
образование.
ПЛАНИРАНИ СОРАБОТКИ И ПРОЕКТИ ВО РАМКИТЕ НА УЧИЛИШТЕТО
КАКО ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ

Министерство за здравство – соработка преку организирање предавања на теми:
- Одржување на личната хигиена кај учениците;
- Заштита и превенција од вируси и грип;
- Предавање за заштита од бременост и употреба на контрацептивни средства, борба против
сидата и други полово заразни болести, преку едукативни предавања за целни групи на
подрачјето што го покрива Центарот за јавно здравје - Скопје;
-

Едукативни предавања за штетноста на алкохолот, цигарите и дрогата;

- Реализирана здравствена едукација

на тема: „Здрави училишни оброци и здравствен

ризик од неправилна исхрана“;
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- Учество во доброволна крводарителска акција спроведена во училиштето.
Министерство за внатешни работи – планирана соработка преку предавања и
работилници:
- Работилници и предавања за безбедноста во училиштата;
- Предавања за превенција од трговија со луѓе;
- Предавања за спречување на користење и злоупотреба од користењето на наркотици и
наркотични средства;
- Опасност и забрана за употреба на петарди и други пиротехнички средства;
- Учество во проектот: „За безбеден град“.
Национална агенција за привремени вработувања на РМ -Агенција за вработување
на РМ
-

Предавање за запознавање на младите со основните права и обврски од работен однос,
условите и начинот на засновање на работен однос преку почитување на законската
регулатива.
Невладини организации и здруженија

-

Учество во проектот: Унапредување на здравјето и животната средина;

-

Учество во проектот: Развивање на вештини за вработување кај младите;

-

Учество во проектот: Меѓуетничка интеграција во образованието;

-

Учество во проектот: Мај -месец на матурантите, учество во организирани манифестации,
културно-уметнички настани и паради за средношколците матуранти;

-

Учество на учениците при промоција на најдобрите матуранти од средните училишта на
градот Скопје;

-

Учество во проектот: „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен
систем“;

-

Соработка со текстилни претпријатија за збогатување на практичната настава на
учениците од текстилно-кожарската струка и нивно вработување.
Соработка со Градот Скопје – секторот за образование

- Континуирана соработка преку учество на проекти, форуми, работилници, натпревари,
манифестации за збогатување на програмите за воннаставни активности и унапредување
на учениците во училишниот живот;
-

Креирање на Локална Младинска Стратегија за Град Скопје: Конференција на тема:
„Политика за млади за град Скопје“ со панел дискусија: Квалитет на живеење и Здравство
и превенција.
Културни институции
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-

Музеј на Македонија – со посета на изложби и трајни поставки; соработка со Историскиот
архив од музејот;

-

Галерија Мала станица и Национална уметничка галерија - Чифте амам преку учество на
учениците на ликовниот конкурс и групна изложба;

-

Музеј на град Скопје – посета на историската поставка и следење на актуелни изложби и
промоции организирани во музејот;

-

Музеј на современата уметност –

одделот за едукација и млади: продолжување на

повеќегодишна соработка помеѓу музејот и нашето училиште преку реализација на
заеднички проекти од ликовната уметност;
-

Музеј на ВМРО – посета на историските поставки и соработка;

-

Природно научен музеј – посета на поставки и соработка во реализација на заеднички
проекти;

-

Драмски театар - редовно се организираат бројни групни посети на театарски претстави за
учениците преку предметните наставници, како воннаставни активности;
Локална самоуправа – општина Ѓорче Петров

-

Масовно вклучување на учениците во акции за одржување и чистење на непосредната
средина;

-

Учество на дебати и дискусии во однос на безбедноста во училиштата и намалување на
насилството;

-

Учество на свеченото одбележување на Денот на Општината Ѓорче Петров;
Соработка со медиуми и ТВ куќи

-

Активно учество во училишно – едукативни емисии за млади, со информации за
активностите во училиштето и учество во дебатни емисии;

-

Филмски фонд на РМ;

-

Соработка со МРТВ и одржување на емисија од информативно-едукативен карактер за
промоција на училиштето.

Соработка со училишта
Основни училишта
•

Секоја година се обновува соработката со основните училишта, особено оние кои се наоѓаат
во Ѓорче Петров, Карпош но, и пошироко на територијата на град Скопје;

•

Организирање на отворен ден со креативни и интерактивни работилници за учениците од
завршните одделенија на основните училишта;

•

Определени тимови од училиштето ги посетуваат на крајот од учебната година и ги
запознаваат учениците со работата на училиштето преку подготвени презентации, видео
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материјали и пропаганден материјал – флаери. Тоа придонесува за зголемување на
интересот кај деветоодделенците за запишување и продолжување на образованието во
нашето училиште;
•

Организирање на ликовен и литературен конкурс за сите основни училишта каде ќе бидат
презентирани најдобри творби преку изложба и доделувања на признанија и награди по
повод Патрониот празник на училиштето СУГС “Кочо Рацин”.

•

Организирање на спортски натпревари помеѓу средношколците и дветооделенците со цел
подобро меѓусебно запознавање на учениците и споделување на искуства. Целта е
популаризација на училиштето кај деветоодделенците;
Средни училишта

• Наставниот кадар постојано контактира и соработува со наставниците од другите средни
училишта, разменуваат идеи и искуства.
• Учествуваат во заеднички проекти со учениците.
• Соработката се одвива не само меѓу средните училишта од Скопје туку и со училиштата од
други градови во Македонија.
Планирани меѓународни соработки
Планирано е остварување на контакти и соработки со други средни училишта од други држави
и работа на заеднички проекти и размена на искуства;
Со факултети
• Секоја година наставниците соработуваат со факултетите поради личното усовршување и
доквалификација;
• Нашето училиште овозможува презентации на факултетите за учениците матуранти кои
сакаат да го продолжат своето образование;
• Училиштето организира и реализира посети на учениците во просториите на факултетите и
контакти со нивните професори;
• Се планираат и соработки со неколку факултети за учество во заеднички проекти;
• Направен е контакт и се планира соработка со одредени факултети; планирано е
организирање на предавања, работилници, интерактивни претстави од страна на
професорите од факултетите во соработка со наставниците и учениците од нашето училиште.
ЕВАЛУАЦИЈА

Во текот на целата учебна година ќе се врши евалуација на реализираните
активности, со цел да се вреднуваат резултатите и постигнувањата, за да можат да се
предвидат следните чекори.
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КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО
ВО УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

Учебната година во училиштето почнува на 01.09.2020 година, а завршува на 31.08.2021
година.
Наставната година започнува на 01.09.2020 година, а завршува на 10.06.2021 година, освен
за учениците од завршната година за кои редовната настава завршува на 20.05.2021 година.
Првото полугодие започнува на 01.09.2020 година и завршува на 30.12.2020 година.
Второто полугодие започнува на 21.01.2021 година и завршува на 10.06.2021 година.
Зимскиот одмор започнува на 31.12.2020 година и завршува на 20.01.2021 година.
Летниот одмор започнува на 11.06.2021 година и завршува на 31.08.2021 година.
За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна
матура, училишна матура или завршен испит во јунскиот испитен рок, во периодот од
21.05.2021 година до 28.05.2021 година, се организира подготвителна настава, консултации и
други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на
годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување, матурски и завршни испити.
За учениците од став 1 на овој член, полгањето на поправните испити, испитите на годината,
дополнителните испити и испитите за побрзо напредување во мајската испитна сесија, ќе биде
организирано во периодот од 21.05.2021 година до 28.05.2021 година.
За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна
матура, училишна матура или завршен испит во августовскиот испитен рок, во периодот од
16.06.2021 година до 30.06.2021 година, се организира подготвителна настава, консултации и
други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на
годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување.
За учениците од став 3 на овој член, полгањето на поправните испити, испитите на годината,
дополнителните испити и испитите за побрзо напредување во јунската испитна сесија, ќе биде
организирано во периодот од 16.06.2021 година до 30.06.2021 година.
Во периодот од 15 jуни до 22 јуни 2021 година и од 9 август до 13 август 2021 година, за
учениците од прва, втора и трета година, се организираат подготвителна настава, консултации и
други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на
годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување.
За учениците од став 5 на овој член, полгањето на поправните испити, испитите на годината,
дополнителните испити и испитите за побрзо напредување во јунската испитна сесија, ќе биде
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организирано во периодот од 15 jуни до 22 јуни 2021 година, а во августовската испитна сесија
во период од 9 август до 13 август 2021 година.
Екстерните испити од државната матура во јунскиот испитен рок се спроведуваат во
следниве термини:
-македонски јазик и литература на 29.05.2021 година, со почеток во 10.00 часот,
-англиски јазик, француски јазик и германски јазик на 05.06.2021 година со почеток во 10.00
часот,
-хемија, физика, биологија, историја, филозофија, социологија и бизнис на 11.06.2021 година
со почеток во 10.00 часот,
-математика на 14.06.2021 година со почеток во 10.00 часот.
За учениците кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од државната
матаура или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура
во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:
-македонски јазик и литература на 10.08.2021 година, со почеток во 10.00 часот,
-англиски јазик, француски јазик и германски јазик на 11.08.2021 година со почеток во 10.00
часот,
-хемија, физика, биологија, историја, филозофија, социологија и бизнис на 12.08.2021 година
со почеток во 10.00 часот.
-математика на 13.08.2021 година со почеток во 10.00 часот,
Интерните испити од изборниот дел на државната матура се спроведуваат во термини
утврдени од училишната матурска комисија и тоа:
-во јунскиот испитен рок во периодот од 16 до 30.06.2021 година и
-во августовскиот испитен рок во периодот од 16 до 20.08.2021 година.
Презентацијата и одбраната на проектната задача се реализира во периодот од:
-10.03. до 21.04.2021 година и
-18.08. до 24.08.2021 година.
Училишната матура во гимназиското образование и завршниот испит во четиригодишното
стручно образование, се спроведуваат во два испитни рока, и тоа:
Во јунскиот испитен рок:
-задолжителен дел (македонски јазик и литература) на 15.06.2021 година, со почеток во 09.00
часот.
Во августовскиот испитен рок:
-задолжителен дел (македонски јазик и литература) на 16.08.2021 година, со почеток во 09.00
часот.
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Испитот од изборниот дел на училишната матура во гимназиското образование и испитот од
изборниот дел на завршниот испит во стручното образование, се спроведуваат во термини
утврдени од училишната матурска комисија и тоа:
-во јунскиот испитен рок во периодот од 16 до 30.06.2021 година и
-во августовскиот испитен рок во периодот од 17 до 23.08.2021 година.
Завршниот испит во тригодишното стручно образование се спроведува во три испитни рока,
и тоа:
Во јунскиот испитен рок:
-задолжителен дел (македонски јазик и литература) на 15.06.2021 година, со почеток во 09.00
часот.
Во августовскиот испитен рок:
-задолжителен дел (македонски јазик и литература) на 16.08.2021 година, со почеток во 09.00
часот.
Во јануарскиот рок - за време на зимскиот одмор на учениците.
Практичната работа во стручното образование се реализира во текот на учебната година во
специјализирани кабинети во училиштето и во компании со кои училиштето има склучено
меморандум за соработка.
Индивидуалната практична работа во тригодишното стручно образование се спроведува во
термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни
предметни комисии.
Феријалната практика се реализира за време на летниот одмор на учениците.
Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.
Во текот на наставната година, во завршната година на образованието се остваруваат
најмалку 166 наставни денови, а за сите останати години на образование се остваруваат
најмалку 180 наставни денови.
На денот на училиштето (22-ри декември) се организираат културни, спортски и други
манифестации.
Работните денови кога се изведуваат ученичките екскурзии, Денот на еколошката акција на
младите во Република Северна Македонија и денот на училиштето, се наставни денови кога се
изведуваат посебни програми.
За учениците коишто не ги посетуваат ученичките екскурзии, училиштето организира
редовна настава согласно распоредот на наставни часови.
Феријалната практика се остварува во зависност од специфичноста на образовниот профил
и се изведува за време на летниот одмор на учениците.
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1. ГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА
НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ
ВО УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА
1.1 НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ

Наставничкиот совет како највисок стручен орган во училиштето го сочинуваат сите
наставници, стручни работници и директорот. Со Наставничкиот Совет раководи директорот.
Наставничкиот совет ги врши и следниве задачи:
▪ дава мислење по предлог на годишната програма за работа на училиштето и го следи
нејзиното реализирање;
▪ го разгледува и го утврдува успехот на учениците и работата на другите стручни органи и
тела;
▪ го разгледува планот и програмата за работа и презема мерки за нивно извршување;
▪ донесува решение за запишување на ученици по предлог на органот предвиден со конкурсот;
▪ изрекува педагошки мерки на ученици пред отстранување од училиштето;
▪ одобрува одсутство на ученици од настава повеќе од 10 дена;
▪ донесува одлуки по приговор на ученици за утврдени оценки;
▪ ги разгледува предлозите на родителите, учениците, стручните органи и тела кои се
однесуваат на воспитно-образовниот процес и донесува соодветни мерки;
▪ пофалува и наградува ученици;
▪ ги одобрува ученичките екскурзии и стручни посети;
▪ дава стручно мислење за снабдување со учебници и други нагледни средства;
▪ ги организира и спроведува поправните испити;
▪ избира испитни комисии за спроведување на училишната матура и завршниот испит;
▪ предлага, избира и разрешува претставници во училишниот одбор;
▪ ја утврдува поделбата на паралелки по година, според бројот на запишани ученици;
▪ го утврдува распоредот на наставниците по предмети, по години, по паралелки и ги
потврдува класните раководители на паралелките;
▪ врши и други работи кои се од областа на воспитно-образовната работа на училиштето.
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ПЛАН ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ

Август
▪ Распределба на должностите на наставниците, формирање на комисии на Наставнички совет,
одредување одговорни наставници на стручни активи и одговорни наставници на совет на
година;
▪ Анализа на реализацијата на програмата за работа во учебната 2020 / 2021 година - педагог;
▪ Утврдување на резултатите на поправните и завршните испити во августовската испитна
сесија- комисии за поправните испити;
▪ Разгледување и усвојување на програмата за работа на училиштето за учебната 2020 / 2021
година - директор;
▪ Информирање на наставниците, учениците и родителите за одлуката на МОН и Комисијата
за заразни болести на Министерството за здравство, за начинот на реализација на наставата,
со цел превенција од ширење на вирусот КОВИД - 19;
▪ Разгледување на бесплатните дигитални платформи, апликации и содржини кои можат да се
искористат во наставата (посебно оние кои можат да се комбинираат и за учење во училница
и за учење од дома), како и програми за снимање на часови, со цел поподготвено да се
дочека почетокот на наредната учебна година;
▪ Информирање на наставниците и учениците за организација и работа на јавните средни
училишта во учебната 2020/21 год.;
▪ Последни подготовки за успешен почеток на новата учебна година.
Септември
▪ Планирање и изведување на наставата;
▪ Формирање група на платформата за on-line комуникација и соработка со родители Microsoft
Teams for Education или на Google Classroom, во зависност од препораката на
Министерството за образование и наука;
▪ Планирање на 40 часовно работно време на наставниците и истакнување на огласната табла;
▪ Одбележување на 8-ми Септември.
Октомври
▪ Одлука за формирање на групи за реализација на проектните активности и слободните
часови во стручното образование;
▪ Одбележување на 11-ти октомври.
Ноември
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▪

Анализа на успехот и поведението на крајот од првиот класификационен период во учебната
2020 / 2021 година - педагог;

▪

Решавање на случаи упатени до Наставнички совет и утврдување на заклучоци и мерки за
подобрување на успехот до крајот на првото полугодие;

▪

Одбележување на 13-ти Ноември;

▪

Формирање на групи за додатна и дополнителна настава;

▪

Информирање на учениците за полагање на државна матура, училишна матура и завршен
испит;

▪

Формирање на комисии за државна, училишна матура и завшрен испит;

Декември
▪

Подготовки и задолженија за одбележување на Патрониот празник на училиштето;

▪

Анализа на успехот и поведението на крајот од првото полугодие.

Јануари
▪

Анализа на успехот и поведението на крајот од првото полугодие, заклучоци и мерки за
подобрување на истиот, решавање на случаи упатени до Наставнички совет;

▪

Подготовка на полугодишен извештај за работата на училиштето - педагог;

▪

Усвојување на извештаите за работа на советите на годината, класните совети и стручните
активи.

Февруари
▪

Организирање на предавања во однос на штетните последици од употребата на наркотични
средства“ – училишен педагог.

Март
▪

Организирање на училишни натпревари по оние предмети по кои училиштето ќе учествува
на регионалните и државните натпревари;

▪

Одговорни професори за распишување конкурс за упис на ученици во I година и
утврдување на дополнителните критериуми за упис на истите;

Април
▪

Анализа на успехот и поведението на учениците по третиот класификационен период;

▪

Предлагање на заклучоци и мерки за подобрување на истиот, решавање на случаи упатени
до Наставнички совет од страна на класните совети;

▪

Организирање на презентација и одбрана на проектната задача на матурантите.

Мај
▪

Усвојување на распоредот за работа во месеците јуни, јули и август 2021 година - директор;
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▪

Формирање на училишна комисија и други комисии за упис на ученици во I година за
учебната 2021 /2022 година - директор;

▪

Анализа на успехот и поведението на крајот од годината за учениците од завршните класови
- педагог;

▪

Разгледување на случаи упатени од советот на четврта година до Наставнички совет;

▪

Донесување одлука за пофалби и награди на ученици, прогласување првенци на генерација;

▪

Подготовки за изведување на научно-стручна екскурзија за ученици од III година и
еднодневна екскурзија за ученици од I и II година - комисија за екскурзии.

Јуни
▪

Организација на последни подготовки за упис на учениците во I година во учебната 2021 /
2022 година;

▪

Организирање на продолжителна настава и изведување на поправни, испити на годината,
вонредни и завршни испити - соодветни професори, комисии за изведување поправни
испити;

▪

Решавање на упатени случаи од советите на годините до Наставнички совет;

▪

Донесување решение за упис на ученици во I година во учебната 2021 / 2022 год;

▪

Разгледување на успехот и поведението на крајот на учебната 2021 / 2022 година – педагог.

Јули
▪

Полагање на државна, училишна матура и завршен испит;

▪

Распределба на класни раководства за I година – директор.

Август
▪

Полагање на државна, училишна матура и завршен испит;

▪

Планирање на наставата за 2021 / 2022 година;

▪

Анализа за реализација на програмата за учебната 2021 / 2022 година - педагог;

▪

Разгледување и усвојување на програмата за работа за учебната 2021 / 22 година - директор;

▪

Подготовки за успешен почеток на учебната 2021 / 2022 година.
1.2 СОВЕТ НА ГОДИНАТА

Советот на годината го сочинуваат сите наставници што предаваат во годината,
стручните соработници и директорот. Со него раководи директорот или ополномоштен
наставник од директорот.
Советот на годината ги извршува следните задачи:
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▪

ја организира и спроведува наставно-воспитната работа на годината и се грижи за
нејзиното усовршување;

▪

решава по предлози од советите на паралелките и раководителите на паралелките;

▪

пофалува и наградува ученици;

▪

соработува со одборот на родители за решавање на прашањата за успехот и
поведението на учениците во годината;

▪

предлага до Наставнички совет работи за кои треба да се донесе одлука;

▪

решава по барања од родителите на учениците во доменот на неговата надлежност;

▪

расправа за наставно-воспитниот процес, слободните активности и други форми за
образование во училиштето и превзема мерки за подобрување на успехот;

▪

дава предлози до Наставнички совет и директорот на училиштето за екскурзиите;

▪

после секој класификационен период, го потврдува општиот успех на учениците;

▪

изрекува воспитно-педагошки мерки.

Советот на годината своите состаноци ги одржува после секој класификационен период, а
по потреба и во други термини.
ПЛАН ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ГОДИНАТА

Август
▪ Усвојување на програмата за работата на Советот на годината.
Ноември
▪ Разгледување

на

успехот

и

поведението

на

учениците

постигнат

во

првиот

класификационен период;
▪ Предлага мерки за подобрување на истиот;
▪ Упатува случаи до Наставнички совет.
Јануари
▪ Утврдување на успехот и поведението на учениците по завршувањето на првото
полугодие и преземање на мерки за подобрување на истиот;
▪ Упатува случаи до Наставнички совет.
Април
▪

Разгледување

на

успехот

и

поведението

на

учениците

на

крајот

од

третиот

класификационен период и преземање на мерки за подобрување на истиот;
▪

Упатува случаи до Наставнички совет.

Мај
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▪

Утврдување на успехот и поведението на крајот на учебната година за учениците од
IV година;

▪

Упатува случаи до Наставнички совет;

▪

Подготовки за полагање на матурските испити.

Јуни
▪

Утврдување на успехот и поведението на крајот на учебната година за учениците од
I, II и III година;

▪

Упатува случаи до Наставнички совет;

▪

Резултати од матурските испити за IV година.
1.3 СОВЕТ НА ПАРАЛЕЛКАТА

Советот на паралелката го сочинуваат наставниците што предаваат во паралелката и
раководителот на паралелка. Со Советот на паралелката раководи раководителот на
паралелката.
Советот на паралелката ги врши следниве задачи:
▪

непосредно ја организира и спроведува воспитно-образовната работа во паралелката;

▪

ги утврдува полугодишните и годишните оценки на учениците;

▪

соработува со одборот на родителите на паралелката;

▪

пофалува и наградува ученици;

▪

дава предлози на советот на годината и до Наставнички совет.
Раководителот на паралелката е педагошки, организационен и административен

раководител.
Раководителот на паралелката го определува Наставнички совет по предлог на
директорот.
Основна задача на класниот раководител е да ја формира паралелката во здрава работна
единица. Тој работи по план и програма изготвена на почетокот на учебната година.
Работата на раководителот на паралелката воглавно е:
▪

ангажирање за успехот на учениците во класот;

▪

соработка со родителите на учениците;

▪

воспитување и воспитно делување на учениците;

▪

водење на педагошка документација;

▪

одржување класни часови на кои ги изложува и решава воспитните и други проблеми;
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▪

се грижи за совладување на наставната програма во паралелката вклучувајќи ги учениците
во наставните активности;

▪

применува воспитно дисциплински мерки спрема учениците за кои е овластен и предлага на
Наставничкиот совет ученици за награди, пофалби и дисциплински мерки;

▪

посетува часови во својата паралелка и врши консултација со професорите после одржаната
настава;

▪

настојува учениците да стекнат културни и хигиенски навики и се грижи за нивната
здравствена состојба;

▪

присутствува во комисии за полагање на поправните испити на учениците од класот;

▪

соработува со другите наставниците и со стручните служби во училиштето;

▪

одобрува отсуство на учениците на класот во траење од еден ден;

▪

ги формира и издава ученичките книшки најдоцна до 20. 09. 2020 година;

▪

води книга за работа на паралелката (дневник на паралелката), чиешто глобално
оформување треба да заврши до 15. 09. 2020 год.

▪

води главна книга на учениците од паралелката, која треба да се оформи до 20. 11. 2020
година;

▪

води записници од поправните испити и ги внесува оценките во главната книга;

▪

води записници од одржаните состаноци од Наставнички совет, од паралелката и од
средбите со родителите;

▪

издава сведителство за завршена година и издава дипломи.
1.4 СТРУЧНИ АКТИВИ

Стручниот актив го сочинуваат сите наставници од ист наставен предмет, односно
сродни предмети. Тие ги вршат следните задачи:
▪

креирање на електронска (on-line) колаборативна платформа со прашања и предлози;

▪

креирање профили на социјалните мрежи, форуми и дискусиони групи за комуникација
меѓу наставниците, учениците и нивните родители;

▪

поставување линкови за наставни материјали, електронски содржини кои ќе се користат во
наставата;

▪

предлагање на иновации за наставните програми;

▪

предлагање теми за обука кои ќе ги доставуваат до Тимот за професионален развој на
наставниците во училиштето;
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▪

задолжително планирање и реализирање на нагледни часови, каде што наставниците ќе
вршат меѓусебна посета на часови, со цел размена на нови методи и техники за работа;

▪

редовни консултации за подобрување на дневните подготовки, месечни и годишни
планирања и останатата педагошка евиденција;

▪

зајакната улога на стручната служба: два пати во годината предавање од педагогот во
училиштето;

▪

назначување на стручните активи како одговорни за on-line дискусионите групи на
училиштето;

▪

десеминација на посетени семинари, обуки и сл.;

▪

ги утврдуваат основите за годишен план за работа и ја усогласуваат работата на
наставниците од исти или сродни предмети;

▪

ги усогласуваат индивидуалните планови за работа на наставниците;

▪

се грижат за изедначување на критериумите за следење и оценување на учениците;

▪

предлагаат форми за наставна работа, учебници и учебни помагала;

▪

ја следат реализацијата на наставниот план и програма и даваат предлози за нивни измени и
дополнувања;

▪

вршат размена на искуства со други средни училишта;

▪

вршат и други работи утврдени со планот и одлуките на Наставнички совет.
Со стручниот актив раководи наставник предложен од редовите на активот, а ги утврдува

Наставнички совет на почеток на годината.
Во оваа учебна година ќе работат следните стручни активи:
Име на активот
1. Македонски јазик и литература
2. Странски јазици
3. Природна група предмети
4. Актив по математика и информатика

Одговорен наставник
Здравковска Андоновиќ
Соња
Живковиќ Љубинка
Ѓорѓиевска Емилија
Костиќ Дејана

5. Општествена група предмети

Попоски Драган

6. Спорт и спортски активности

Несторовски Роберт

7. Актив по ликовна и музичка уметност

Велковска Ивона

8. Актив по предмети од стручно образование и
пракса

Ѓероска Катерина

Програмите за работа на стручните активи се дадени на крајот од овие прилози.
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2. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО УЧИЛИШТЕТО

Орган за управување во училиштето е Училишниот одбор.
Училишниот одбор брои 12 члена и тоа: еден претставник од МОН, тројца претставници од
основачот, еден претставник од Стопанска комора, тројца претставници од родители на
учениците и четворица претставници од наставниците врз принцип на стручност и
комплетност. Членовите на Училишниот одбор се избираат за период од 4 години со право на
уште еден избор.
Училишниот одбор ги врши следните задачи:
▪

донесува Статут на училиштето;

▪

ја донесува годишната програма за работа на училиштето по предлог на директорот;

▪

го усвојува извештајот за работа;

▪

го разгледува извештајот за материјалното работење на училиштето изготвен од директорот;

▪

избира постојани и повремени комисии;

▪

ја разгледува реализацијата за годишната програма за работа;

▪

одлучува по приговор на учениците за изречената педагошка мерка - отстранување од
училиштето;

▪

дава мислење за именување и разрешување на директор;

▪

дава мислење во врска со приговорот на наставникот и стручниот соработник за оценка на
нивната работа;

▪

одлучува во врска со приговорот на наставникот, стручниот соработник и друг работник за
донесената одлука за прием и престанок на работниот однос;

▪

врши други работи утврдени со Законот.
Со училишниот одбор раководи претседател кој го избираат членовите од своите редови.
ПЛАН ЗА РАБОТА НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР

Училишниот одбор како највисок орган на управување функционира според определена
динамика за работа, а реализираните седници произлегуваат од потребите во функција на
квалитетна организација на работата на училиштето и тоа:
▪

Усвојување на предлог Годишна програма за работа на училиштето за учебната 2020/2021
година;
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▪

Усвојување Полугодишен и Годишен извештај за работа на училиштето за учебната 2020 /
2021 година;

▪

Усогласување на Статутот на училиштето со законските решенија и подзаконски акти;

▪

Предлага финансиски план до основачот ;

▪

Разгледување на завршната сметка и донесување одлука за усвојување на истата;

▪

Разгледување и усвојување на извештај за извршен попис на средства и нивни извори со
состојба 31.12.2020 година;

▪

Разгледување на анализата за успехот на учениците и за целокупната воспитно-образовна
работа во училиштето во текот на првото и второто полугодие за учебната 2020 / 2021
година;

▪

Разгледување на тековни ативности за целокупната воспитно-образовна работа во
училиштето за учебната 2020 / 2021 година;

▪

Донесување одлуки за засновање работен однос на наставници согласно распишаните
огласи за вработување;

▪

Поднесува предлог до директорот за престанок на работниот однос на наставници кои не
покажуваат задоволителни резултати;

▪

Интензивирање на комуникација со опшествената и локалната заедница;

▪

Подршка и обезбедување на професионалниот развој на наставниците;

▪

Одлучување по приговори и жалби на ученици, родители односно старатели на ученици и
вработени во училиштето ( доколку вакви приговори и жалби има );

▪

Разгледување и на други прашања утврдени со Статутот на училиштето.
Приоритети во работа на Училишниот одбор се:
- работа на УО во функција на создавање на услови за изведување на современа и
квалитетна настава во училиштето која ќе им овозможи на учениците да се здобијат со
трајни и применливи знаења и вештини, неопходни за

подобро

и

поефикасно

продолжување на своето образование на високите образовни институции, но и за полесно
адаптирање на пазарот на трудот;
- подобрување на училишната клима.
3.

ГОДИШЕН – ГЛОБАЛЕН ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ НА
СУГС “КОЧО РАЦИН,, – СКОПЈЕ
ЗА НАСТАВНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

Годишниот глобален план за работа на директорот како раководител на училиштето се
состои од две основни групи на работни задачи:
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• административно-организаторски и финансови,
• педагошко-инструктивни работи и работни задачи.
3.1 АДМИНИСТРАТИВНО ОРГАНИЗАТОРСКИ И ФИНАНСОВИ РАБОТНИ ЗАДАЧИ

3.1.1 Организаторски работни задачи
▪

Раководство во општата организација и координација на работата на сите субјекти во
училиштето;

▪

Организирање и учество во планирањето на целокупната дејност на училиштето;

▪

Утврдување на предлог за распределба на часовите на наставниците, распределба на
раководители на паралелки и задолженија по стручни активи;

▪

Поделба на задолженија и задачи, организација и следење на реализацијата на сите
наставници во врска со оперативно техничките, административните и стручните подготовки
на почетокот на учебната година (оспособување на училишната зграда, формирање
паралелки, изготвување распоред на часовите, утврдување распоред на смени и др.).
3.1.2 Материјално финансиски и административни работни задачи

▪

Учество во следење на активностите за набавка, опремување и одржување на опремата,
средствата, потрошниот материјал и други потреби;

▪

Преземање на мерки во врска со реконструкција и адаптација на училишната зграда;

▪

Планирање на потребните финансиски средства и соработка со Министерството за
образование и наука за навремено обезбедување на истите;

▪

Увид и учество во изготвување на периодичните и завршните пресметки;

▪

Извршување на оперативно административните задачи во врска со обезбедувањето и
распределбата на личните доходи и материјалните расходи;

▪

Контрола на правилното задолжување, ракување, употреба и одржување на училишниот
имот;

▪

Следење и организација на работата на административниот, техничкиот и помошниот кадар
во училиштето;

▪

Увид и следење на водењето на општата и педагошката документација за работа во
училиштето;

▪

Работа на унапредување на административно и материјално финансово работење.

▪

3.1.3 Соработка со стручни и други организации во училиштето
и надвор од него
Соработка со локалната заедница, Министерството за образование и наука, Бирото за развој
на образованието, Центарот за стручно образование и обука, Министерството за труд и
социјална политика, Технолошки факултет, Економски факултет и другите наставни
факултети, основните и средните училишта во градот и Републиката.
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3.2 ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНИ ЗАДАЧИ

3.2.1 Концепциско програмско подрачје
▪

Планирање на развојот на училиштето;

▪

Одржување и развивање на условите за остварување на дејноста на училиштето;

▪

Утврдување на методологијата за изготвување на годишната програма за работа на
училиштето и други видови планирања;

▪

Изготвување на сопствен план и програма за работа.
3.2.2 Организација и следење на реализацијата на воспитно-образовната
и друга стручно-педагошка работа

▪

Увид во следење на реализацијата на плановите на наставата и друга воспитно-образовна
дејност на наставниците (годишни, глобални, тематски и дневно-оперативни планирања);

▪

Следење и остварување на материјално-техничките и други дидактичко-методски
подготовки за реализација на наставните програми;

▪

Посета на наставните часови и примена на современи методи и форми на работа, со посебно
внимание кон воспитната компонента и активното учество на ученикот;

▪

Остварување на задолжителни разговори, консултации, советување и давање помош на
наставниците за унапредување и осовременување на наставата и воннаставните дејности;

▪

Учество во остварување на задачите во врска со вреднувањето на работата на наставниците
и другите стручни соработници.
3.2.3 Перманентно стручно, педагошко, психолошко и друго усовршување на
наставно-воспитниот и друг стручен кадар

▪

Согледување на потребите и упатување на воспитно-образовниот кадар на организирани
стручни семинари, советувања и др.;

▪

Обезбедување на училиштето со неопходна стручна литература;

▪

Работа на сопствено стручно усовршување преку учество на семинари, советувања и др.
3.2.4 Работа со наставници и друг стручен кадар - почетници

▪

Прифаќање и упатување на почетниците во работата;

▪

Запознавање со структурата на училиштето и условите за работа;

▪

Воведување во програмата на наставниот предмет и условите за реализација на истата;

▪

Запознавање со неопходните видови планирања и задолженија на наставникот;

▪

Непосредна стручна и дидактичко-методска помош за реализација на наставната и друга
воспитно-образовна дејност;

42

Годишна програма за работата на училиштето во учебната 2020/2021 година

▪

Упатување на соработка со поискусните наставници и педагогот на училиштето и
одредување ментор кој што ќе ја следи работата на почетникот и ќе му помага во
реализацијата на воспитно-образовните задачи.
3.2.5 Раководење со работата на стручните органи на училиштето

▪

Планирање на работата на Наставнички совет и грижа за реализација на истата;

▪

Подготовка на состаноците на Наставнички совет преку планирање на дневниот ред;

▪

Подготвување на предлог заклучоци, предлог одлуки во надлежност на Наставнички совет;

▪

Раководење на состаноците и грижа за квалитетот и работата;

▪

Помош во планирањето и насочувањето на работата на стручните активи, советите на
паралелките и годините, класните и стручните раководители;

▪

Учество во работата на сите стручни органи во училиштето;

▪

Постојана грижа за унапредување на работата на стручните органи и активи.
3.2.6 Аналитичко-студиска работа

▪

Согледување преку студиска анализа на карактеристичните проблеми на наставниот и
воспитниот процес;

▪

Изготвување анализи, извештаи, осврти, информации и други стручни материјали во
реализацијата на програмата на воспитно-образовната работа, успехот и поведението на
учениците, организација на работата на слободните активности и сл.;

▪

Упатување на наставниците и други стручни соработници на аналитичко-студиска работа.
3.2.7 Соработка со учениците

▪

Укажување стручна и друга помош во организационата поставеност на раководствата на
паралелките и слободните активности;

▪

Давање помош во организирањето на културно-забавниот живот на учениците во
училиштето;

▪

Непосредна работа со одделни категории ученици (надарени, со слаб успех и асоцијално
однесување).
3.2.8 Соработка со родителите на учениците

▪

Учество во планирањето и реализацијата на разновидни форми на соработка меѓу
училиштето и родителите;

▪

Планирање и подготовка на родителски средби на ниво на училиште и помош при
реализација на класни и родителски средби;

▪

Планирање на активностите за информирање на родителите за животот, работата и
постигнатите резултати на учениците и училиштето во целина, како и вклучување на
родителите во подобрување на условите за работа на учениците во училиштето.
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3.3 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ ПО МЕСЕЦИ
Август

▪

Подготовка на состанок на Училишниот одбор за усвојување на Извештајот за работа на
училиштето во учебната

2019/2020 година и предлагање на Програма за работа на

училиштето во учебната 2020/2021 г.;
Септември
▪

Организирано прифаќање на учениците од прва година;

▪

Учество во работата на стручните активи;

▪

Насочување и помагање во изработка на плановите за работа на наставниците;

▪

Прегледување на педагошката документација;

▪

Давање упатства за водење на педагошка евиденција и документација;

▪

Организирање и одржување средба со родителите на учениците;

▪

Прибирање и обработка на податоци поврзани со почетокот на учебната година;

▪

Обработка на податоци поврзани со завршувањето на учебната година;

▪

Контролирање и насочување на работата на техничката служба во училиштето;

▪

Координирање на работата на финансово-сметководствена служба;

▪

Координирање на работата на стручните соработници;

▪

Подготвување состанок на Советот на родителите;

▪

Увид во организационата поставеност на ученичката заедница и слободните ученички
активности;

▪

Одбележување на 8-ми Септември.

Октомври
▪

Увид во плановите за работа на наставниците;

▪

Одбележување на 11-ти Октомври;

▪

Учество во работата на стручните активи;

▪

Подготовка за водење состанок на Наставнички совет на училиштето;

▪

Увид во класните книги - дневниците во врска со планирањето на стручно-педагошката
работа и правилно водење на истата;

▪

Прибирање на планирањата на наставниците и увид во реализацијата на истите;

▪

Непосреден увид во наставата и стручно дидактичко - методска помош на наставниците;

▪

Изработка на распоред и следење на реализацијата на редовните испити;

▪

Посета на часови кај наставници и разговор по тоа;
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▪

Координирање на работата и учество во обезбедувањето на средства за подобрување на
условите за работа на училиштето;

▪

Координирање и контролирање на работата на административно-техничката служба;

▪

Индивидуална соработка со ученици, родители и институции.

Ноември
▪

Учество во работата на советите на паралелките;

▪

Изготвување на информации за текот на воспитно-образовниот процес;

▪

Подготовка и водење на состанок на Наставнички совет на училиштето за резултатите
постигнати во првиот класификационен период;

▪

Работен состанок со училишната заедница за согледување на проблемите на учениците;

▪

Одбележување на 13-ти Ноември;

▪

Посета на часови кај наставниците и разговор по тоа;

▪

Непосреден увид во сите делови на воспитно-образовната работа во училиштето и давање
на стручно-дидактичка помош на наставниците;

▪

Индивидуални контакти со учениците и родителите на учениците кои на крајот од првиот
класификационен период покажале многу слаб успех;

▪

Координирање на работата на сите стручни служби во училиштето;

▪

Подготовка и учество во реализацијата на средбите со родителите.

Декември
▪

Увид во оценувањето на учениците;

▪

Учество во работата на стручните активи;

▪

Подготвување и водење на состанок на Наставнички совет;

▪

Увид во водењето на училишна и педагошка документација што ја водат класните
раководители и предметните наставници;

▪

Непосреден увид во сите делови на воспитно-образовната работа во училиштето и давање
стручна помош;

▪

Подготовка за прослава на Денот на училиштето;

▪

Увид и учество во спроведување на финансово-сметководствената работа поврзана со
подготвување на завршната сметка на училиштето;

▪

Координирање на работата на административно-техничка служба;

▪

Формирање на комисии за попис на инвентарот;

▪

Подготовка на состанок на училишен одбор;

▪

Планирање на редовните испити.

Февруари
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▪

Подготовка и водење на состанок на Наставнички совет;

▪

Учество во работата на стручните активи;

▪

Советодавна работа со учениците и родителите на учениците кои покажале исклучително
слаб успех во текот на првото полугодие;

▪

Посета на часови кај наставници и разговор по тоа;

▪

Непосреден увид во сите делови на воспитно образовната работа на училиштето и давање
стручна помош;

▪

Планирање на редовни испити;

▪

Координирање на работата на административно-техничка служба;

▪

Координација околу изведувањето на еднодневна зимска екскурзија (доколку има можност
заради ситуацијата со вирусот КОВИД - 19);

▪

Подготвување состанок на Училишниот одбор за разгледување на завршната сметка и
пописот во училиштето и анализата на успехот и поведението на учениците во првото
полугодие.

Март
▪

Прибирање на податоци за подготвување на оглас за упис на ученици во прва година за
учебната 2021 / 2022 година;

▪

Прибирање на податоци за изработка на информација за воспитните активности за
изминатиот период;

▪

Непосреден увид во сите делови на воспитно-образовната работа во училиштето;

▪

Одбележување на 8-ми Март;

▪

Посета на часови кај наставници и разговор по тоа;

▪

Координирање на работата на пооделни служби во училиштето.

Април
▪

Подготовка и присутство на состаноците на советите на паралелките во училиштето;

▪

Подготовка и водење на состанок на Наставнички совет;

▪

Прибирање податоци и изработка на информации за текот на наставата и постигнатите
резултати во третиот класификационен период и предлагање мерки за подобрување на
успехот до крајот на учебната година;

▪

Подготовка и учество во работата на средбите со родителите;

▪

Изработка на распоред за редовни испити;

▪

Подготовка за реализација на завршниот испит;

▪

Учество во подготовка за реализација на научно-рекреативната екскурзија за прва, втора и
трета година (доколку има можност заради ситуацијата со вирусот КОВИД - 19);
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▪

Индивидуална работа со учениците и родителите на учениците кои во третиот
класификационен период покажале исклучително слаби резултати во успехот;

▪

Координирање на работата на административно-техничката служба;

▪

Учество во работата на стручните органи.

Мај
▪ Одбележување на 1-ви Мај;
▪ Подготовка и учество на состанок на советот на паралелките од четврта година;
▪ Информативни разговори со учениците од завршните паралелки во врска со завршниот
испит;
▪ Учество во подготовката на матурска вечер;
▪ Планирање и увид во спроведувањето на поправните испити за учениците од завршните
класови;
▪ Одбележување на 4-ти мај;
▪ Прибирање и обработка на податоци поврзани со завршувањето на учебната година за
учениците од четврта година;
▪ Изготвување план за работа за месеците јуни, јули и август;
▪ Планирање и формирање на комисии за упис во прва година за учебната 2021 / 2022 година;
▪ Одбележување на 24-ти мај со пригодна програма;
▪ Формирање на испитен одбор и комисии за спроведување на завршниот испит;
▪ Увид во педагошката документација од завршните паралелки.
Јуни
▪ Подготовка и учество во работата на советите на паралелките за I, II и III година;
▪ Планирање и учество во реализацијата на поправните, завршните испити и испит на
годината;
▪ Прибирање и обработка на податоци поврзани со завршувањето на учебната година;
▪ Подготовка и водење на состанок на Наставнички совет;
▪ Координирање и учество во работата поврзана со издавање на сведителства и дипломи;
▪ Подготовка на свеченост и доделување на дипломите на учениците кои со успех го завршиле
школувањето во училиштето;
▪ Подготовка и учество во уписот на ученици во прва година за учебната 2021 / 2022 година;
▪ Подготвување на извештај и информации што од училиштето ги бараат службите од
Министерство за образование како и од други служби и институции;
▪ Подготвување на анализа за успехот на учениците по завршувањето на учебната година.
Јули
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▪ Увид во целокупната педагошка евиденција и документација;
▪ Донесување решение за распределба на часови за наредната учебна година;
▪ Донесување решение за раководители на паралелките во наредната учебна година;
▪ Подготовка за санирање на зградата и оспособување на истата за новата учебна година;
▪ Увид во финансово работење - периодична пресметка;
Август
▪ Изготвување извештај за работа на училиштето во учебната 2020 / 2021 год.
▪ Изготвување годишна програма за работа на училиштето во учебната 2021 / 2022 година;
▪ Општ увид за утврдување на подготвеноста за почетокот на новата учебна година;
▪ Координирање и учество во спроведувањето на поправните, редовните и завршните испити;
▪ Подготовка и раководење со состанокот на Наставнички совет на училиштето;
▪ Координирање и учество во работата поврзана со издавањето на сведителствата и дипломите;
▪ Координирање на работата на потребна документација поврзана со започнувањето на новата
учебна година.
ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
УЧИЛИШНИОТ ПЕДАГОГ
ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОД.

ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА

1. Планирање, програмирање, организирање и следење на воспитно-образовната работа;
2. Учество во реализацијата на содржината на воспитанието и образованието (соработка со
наставници, раководители на паралелки и други учесници во воспитно-образовната работа);
3. Работа со ученици (индивидуално, групно и колективно);
4. Соработка и советодавна работа со родителите на учениците;
5. Аналитичко-истражувачка работа;
6. Учество во стручно усовршување на наставниците;
7. Други работи: работа со стручни органи, соработка со стручни институции во општествената
средина, подготовка и водење на документација, индивидуално стручно усовршување итн.
Август - септември
Учество во планирањето на целокупната воспитно-образовна работа во училиштето;
Активност околу почетокот на учебната година (дополнителни уписи, поправни испити,
испит на година, формирање на паралелки, определување на класни раководители и др.);
Изработка на статистички извештај и прегледи на крајот на учебната година и почетокот на
новата учебна година;
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Учество во изработката на годишната програма на училиштето;
Разгледување на бесплатните дигитални платформи, апликации и содржини кои можат да се
искористат во наставата (посебно оние кои можат да се комбинираат и за учење во училница
и за учење од дома), како и програми за снимање на часови, со цел поподготвено да се дочека
почетокот на наредната учебна година;
Формирање група за on-line комуникација со ученичката заедница, учениците и родителите,
преку средствата за електронска комуникација, со цел да се олесни соработката со учениците
и родителите, да се има постојан увид во работата на учениците и проблемите и тешкотиите
со кои се соочуваат, а во зависност од препораките на Министерството за образование и
наука;
Педагошко-инструктивна работа со наставниците во однос на изработка на годишните
планови, тематските и дневните подготовки;
Учество во организација на практична настава;
Соработка со раководителите на паралелките;
Увид во педагошката документација од претходната година;
Увид во годишните планирања на наставниците во соработка со Директорот;
Учество во работа на стручен орган (Наставнички совет и др.);
Индивидуално стручно усовршување.
Октомври
Следење на развојот, адаптацијата и социјализацијата на учениците од прва година;
Соработка и советодавна работа со родители;
Подготовка на инструмент за следење на наставата;
Учество околу реализирањето на научно-стручна екскурзија;
Следење на редовноста на учениците и преземање на активности за оние кои изостануваат;
Идентификација на учениците со посебни потреби на кои треба да се даде соодветна помош;
Учество околу подготовките на реализација на родителски средби и одржување на истите;
Советодавна работа со ученици кои треба да полагаат диференцијални испити.
Ноември
Подготовки за посета на часови во соработка со директорот;
Индивидуални стручни педагошки разговори за посетените часови со наставниците за
констатираната состојба;
Увид во реализација на проектните активности;
Работа во стручни органи (класни колегиуми, класни заедници, Наставнички совет и др.);
Анализа на успехот и поведението на учениците за првото тримесечје од учебната година;
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Испитување на педагошките фактори за покажаните послаби резултати по одделни наставни
предмети и предлагање на активности за подобрување на успехот;
Разговори со заедниците на паралелките, родителите и учениците кои се казнети со
педагошки мерки;
Советодавна педагошка работа (групно, индивидуално) со родителите и со учениците;
Помош во решавањето на социјалните промени (соработка со Центарот за социјални работи);
Активности по повод месецот на борба од алкохолот, пушењето и дрогата;
Предавање за унапредување на здравјето на учениците во соработка со предавачи поканети
од соодветни организации.
Декември
Активности за одбележување на светскиот ден за борба против сидата;
Ангажираност околу родителските средби;
Разговори со родители и ученици кои покажале негативен успех по поголем број предмети;
Советодавна педагошка работа (групно, индивидуално) со родителите за унапредување на
постапките за решавање на проблемите на нивните деца;
Подготовка на тема во зависност од потребите и интересите на учениците;
Запознавање на учениците од завршните години со правилникот за полагање државна
матура, училишна матура и завршен испит;
Учество во активностите околу подготовките за полагање на државната матура;
Разговори со раководителите на паралелките за водење на педагошка документација;
Учество во подготовките и организирањето на новогодишните празници;
Работа во стручни органи;
Тековни работи.
Јануари
Соработка со стручни институции;
Учество во реализација на совети на паралелките и Наставнички совет за успехот и
дисциплината во текот на првото полугодие;
Изработка на статистички податоци за успехот и дисциплината во првото полугодие;
Учество во изведување на матурски вонредни испити;
Прегледување на педагошката документација;
Подготовка за почетокот на второто полугодие;
Индивидуално стручно усовршување - проучување на стручна литература.
Февруари
Подготовка на извештај за работата на училиштето во првото полугодие;
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Примање и распоредување по паралелки на ученици кои доаѓаат од други училишта;
Советодавна работа со ученици кои покажуваат слаб успех и несоодветно поведение;
Организирање на предавање од надворешни стручни лице за актуелни теми за младите;
Подготовка за изведување на ученичка зимска екскурзија;
Советодавна помош на наставниците за односот кон работата и однесувањето кон учениците;
Работа во стручни органи.
Март
Советодавна работа со учениците и советодавна педагошка работа со родителите;
Учество во активностите за одржување родителски средби;
Тема за класен час: “Моралниот лик на ученикот”;
Организирање на систематски прегледи со ученици од првите и завршните години;
Учество во подготовка и присуство на часови;
Педагошко-инструктивни разговори со наставниците за додатната и дополнителната настава;
Организација на активности за Денот на екологијата;
Соработка со педагози и психолози од други училишта;
Индивидуално стручно усовршување.
Април
Учество во подготовките и одржување на седниците на Совети на паралелки и Наставнички
совет на кои се разгледува и анализира успехот, дисциплината и реализацијата на наставните
програми за периодот на третото тримесечје;
Учество во активностите околу подготовките за полагање на училишната матура и
завршните испити;
Разговор со ученици кои и понатаму покажуваат исклучително слаб успех во учењето и
дисциплината;
Советодавна педагошка работа со родителите и учениците;
Учество околу организацијата на пролетниот крос;
Тековни работи.
Мај
Подготовка за одржување на совети на паралелките за завршните години;
Соработка со заедници на паралелките на завршните години во врска со организирањето на
матурската вечер;
Учество околу организација на родителски средби;
Учество во организирани форми за размена на искуства и заедничка работа на училишните
педагози;
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Соработка и советодавна работа со ученици и родители;
Јуни
Активност за организирање на продолжителна настава со ученици кои се упатени на
поправен испит, испит на година, доплнителни испити, матурски и завршни испити;
Учество во активности околу државната матура, училишната матура и завршниот испит;
Учество во одржување на совети на паралелките, утврдување на успехот и поведението на
учениците;
Изработка на прегледи и извештаи за воспитно-образовната работа во училиштето;
Активности околу уписот на учениците за наредната учебна година;
Учество околу одржување натпревари и вонредни испити;
Изработување на ориентационен календар за јуни, јули и август;
Прегледување на педагошка документација;
Подготовки за новата учебна година.
ГОДИШЕН – ГЛОБАЛЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА РАКОВОДИТЕЛ НА НАСТАВА

❖

Реализира редовна настава и класни часови;

❖

Подготвува план за работа на советот на годината;

❖

Подготвува план за работа на раководителите на паралелки за часот;

❖

Води совети на паралелките на годината, поднесува извештај за работата, успехот и анализа
за постигнатите резултати на годината;

❖

Предлага и организира замена на часови по распоред;

❖

Одредува и врши контрола на одржани хонорарни часови;

❖

Организира и следи дежурства на ученици и наставници;

❖

Прибира статистички и други податоци на ученици и наставници;

❖

Перманентно прегледува дневници и матични книги и се грижи за правилно, редовно, и
уредно водење на педагошката евиденција и документација;

❖

Помага на директорот во подготвувањето на материјалите за седниците на Наставнички
совет, како и во извршувањето на одлуките на органот за управување;

❖

Ја следи работата на наставниците и дава помош доколку е потребно;

❖

Организира соработка на наставниците и родителите на учениците;

❖

Ја координира работата на раководителите на паралелките и стручните активи;

❖

Организира и води екскурзии, учествува во организација на матурските вечери, како и во
сите активности околу изработката на алманах, табло и слики за матурантите;
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❖

Координира со советот на родители на годината;

❖

По потреба води раководство на паралелка;

❖

Врши и други работи по налог на директорот.
Програма за работа на раководител на настава - по месеци

Август
❖

Изработка на годишниот план за работа на советите на годините;

❖

Изработка на годишниот план за работа на раководителите на паралелките за часот;

❖

Поделба на документи и формирање паралелки на запишаните ученици во прва година на
раководителите на паралелките;

❖

Прегледување на педагошка документација (дневници и главни книги);

❖

Давање на упатства за водење на педагошка евиденција и документација.

Септември
❖

Усвојување на предлог план за работа на советите на годините;

❖

Усвојување на предлог планот за работа на часови на раководителот на паралелката;

❖

Договор за еднаква примена на правилата за редовност на наставата, изрекување на
педагошко-дисциплински мерки;

❖

Договор за поактивна соработка со родителите и педагогот на училиштето;

❖

Организирање и реализација на еднодневна екскурзија;

❖

Изработка на план за писмени работи и тестови по одделни предмети;

❖

Прибирање и обработка на податоци поврзани со почетокот на учебната година.

Октомври
❖

Почетни договори и критериуми за матурскиот испит за ученици од гимназиско образование;

❖

Консултативни состаноци со раководителите на паралелките и претседателите на
паралелките и решавање на тековните проблеми во наставата;

❖

Договор за времето и местото за прослава на матурската вечер и формирање на матурски
одбор;

❖

Давање на упатства за пополнување на главната книга за завршниот испит;

❖

Увид во дневниците на паралелките;

❖

Договор меѓу учениците и менторите за матурски теми.

Ноември
❖

Одржување на класни совети за првиот класификационен период со разгледување на успехот
и поведението и предлагање на мерки за подобрување на истиот;

❖

Организирање на родителски состаноци за соопштување на успехот и поведението;
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❖

Подготовка на статистички податоци и поднесување на извештаи на Наставнички совет;

❖

Одржување состаноци со советот на родителите на годината;

❖

Помош на директорот во подготовка на материјалите за состанокот на Наставнички совет.

Декември
❖

Разгледување на квалитетот на наставата и воведување на посовремени методи за
реализација на истата;

❖

Одредување на насловите на матурските теми;

❖

Увид во оценувањето на учениците;

❖

Договор за фотографирање на матурско табло и алманах.

Јануари
❖

Одржување на совети на паралелките за прво полугодие - разгледување на успехот,
поведението, педагошки мерки и донесување на заклучоци за подобрување на успехот;

❖

Организирање на родителски состаноци за соопштување на успехот и поведението;

❖

Подготовка на статистички податоци и поднесување на извештаи на Наставнички совет;

❖

Одржување на состаноци со советот на родителите на годината;

❖

Помагање на директорот во подготовка на материјалите за состанок на Наставнички совет;

❖

Планирање на редовни и вонредни испити;

❖

Увид во дневници на паралелките;

❖

Подготвување анализа за успехот на учениците по завршувањето на првото полугодие.

Февруари
❖

Учество во работата на стручните активи;

❖

Советодавна работа со родителите и учениците;

❖

Организирање на состаноци со раководителите на паралелките и претставници на класните
заедници за подобрување на успехот кај учениците на крајот од првото полугодие.

Март
❖

Разгледување на понуди за матурска вечер, за фотографирање за матурско табло и изработка
на алманах;

❖

Увид во дневниците на паралелките.

Април
❖

Одржување на совети на паралелки за третиот класификационен период;

❖

Родителски состаноци за соопштување на успехот и поведението;

❖

Одржување на состаноци со советот на родителите на годината;

❖

Помагање на директорот во подготовка на материјалите за седницата на Наставнички совет;

❖

Подготовка на статистички податоци и изготвување на извештаи од советите на паралелките;
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❖

Изработка на распоред за редовни и вонредни испити;

❖

Завршни договори околу организација за матурскиот испит и матурската вечер;

❖

Реализација на матурска вечер;

❖

Разгледување на критериум за првенци на генерација;

❖

Договор за организирање и реализирање на матурската вечер и дводневната екскурзија.

Јуни
❖

Одржување на класни совети за разгледување на успехот и поведението на учениците на
крајот на наставната 2020 / 2021 година;

❖

Подготвување на статистички податоци и извештаи од совети на паралелките;

❖

Помагање на директорот во подготовка на материјалите за состанок на Наставнички совет;

❖

Планирање и реализација на поправните и завршни испити;

❖

Учество во прогласувањето на првенци на генерацијата;

❖

Подготвување на анализа за успехот на учениците на крајот на наставната година

Јули
❖

Прегледување на дневниците на паралелките и завршните книги;

❖

Програма за работа на педагогот на училиштето.

СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ НА УЧИЛИШТЕТО

Во училиштето се избира Совет на родители кои го сочинуваат претставници на родителите
на учениците. Советот на родители брои 8 члена, по два претставника од родителите на
учениците од секоја година.
Советот на родители ги врши следниве работи:
❖

разгледува прашања од животот и работата на училиштето и дава мислење за подобрување
на воспитно-образовната работа;

❖

го разгледува успехот и поведението на учениците и дава мислење за неговото подобрување;

❖

ја следи редовноста на учениците и дава мислење за нејзино подобрување;

❖

соработува со Наставнички совет;

❖

преку своите претставници учествува во работата на училишниот одбор;

❖

се грижи за обезбедување на материјални средства за осовременување на наставата,
изведување на екскурзии со ученици, награди на ученици и подобри услови за настава;

❖

се грижи за обезбедување на средства за ученици- социјални случаи;
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Состаноците на советот на родителите ги свикува и со нив раководи претседателот или
заменикот кој се избира од редовите на советот.
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ПО СТРУЧНИ АКТИВИ
ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

Соработка на активите и стручната служба во текот на целата учебна година.
Развивање на добра соработка меѓу наставниците и меѓу учениците при реализацијата на
одредени наставни содржини, но и реализација на проекти меѓу предметите за слични или
исти содржини, теми.
Подобрување на комуникацијата меѓу наставниците, учениците и родителите.
Претставување на училиштето на манифестации, конкурси, натпревари.
Развој на нови погледи од различни аспекти на човековото живеење не само кај учениците
туку и кај наставниците.
ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОД.

Активот (кој се состои од предметните наставници по математика,и информатика) за
учебната 2020 / 2021 год. ги има поставено следниве цели (приоритети):
1. Подобрување на квалитетот на наставата
2. Подобрување на успехот на учениците
3. Популаризација на предметите од природната група кај учениците
За да се реализираат поставените цели, планот на работа на активот ќе се одвива во следниве
насоки:
I

СТРУЧНО - ПЕДАГОШКА РАБОТА

• Подготовка на годишните глобални и тематски планови за работа по секој предмет пооделно
и консултации при изготвување на истите, со цел остварување поголема координираност при
реализирање на наставната програма (август)
• Разгледување на бесплатните дигитални платформи, апликации и содржини кои можат да се
искористат во наставата (посебно оние кои можат да се комбинираат и за учење во училница и за
учење од дома), како и програми за снимање на часови, со цел поподготвено да се дочека почетокот
на наредната учебна година (август)
• Формирање група на платформата за on-line комуникација и соработка со родители Microsoft Teams
for Education или на Google Classroom, во зависност од препораката на Министерството за
образование и наука (септември)
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• Консултации за реализација на наставните единици во однос на користење на методите за
активно учење, како и примена на соодветни нагледни средства (цела учебна година)
• Консултации за примената на компјутерите во наставата (цела учебна година)
• Изготвување интерни критериуми за вреднување на знаењата на учениците
• Изедначување на критериумите за оценување на учениците со меѓусебна соработка и
консултации
• Заедничка подготовка на тестови и други видови на проверки на знаењата на учениците по
предмети
• Анализа на успехот постигнат на крајот на сите класификациони периоди и изнаоѓање
начини и форми за негово подобрување
• Координирање при понуда на проектните задачи за учениците од четврта година (декември)
• Изготвување на матурски прашања (март).
II

РАБОТА СО УЧЕНИЦИ

• Редовна настава
• Секојдневно планирање и реализирање на наставата, прилагодувајќи ја истата на различните
можности, потреби и интереси на учениците.
• Дополнителна и додатна настава
• Реализирање на дополнителна настава за ученици кои покажуваат послаби резултати по
распоред кој ќе се утврди во септември
• Работа со ученици кои се посебно талентирани и заинтересирани за проширување и
продлабочување на своите знаења од соодветните предмети што припаѓаат на овој актив и
нивна подготовка за натпревари (по распоред кој ќе се утврди во септември).
• Вонредни ученици
• Изведуванње консултации со кандидатите одделно по предмети
• Изведување испити од соодветни комисии од три члена во испитните сесии за
вонредни ученици, од гимназија, од текстилно-кожарска струка и економско-правна и
трговска струка.
• Матуранти
• Работа со ученици од завршните класови при изработката на проектните задачи
• Подготовка на учениците од завршните класови за матурскиот испит.
• Воннаставни активности
• Организирање на квизови на ниво на генерации и на училиште
• Организирање училишни натпревари по соодветните предмети
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• Учество на натпревари надвор од училиштето
• Работа за популаризација на предметите математика и информатика со:
• вклучување на поголем број ученици во проектите на ниво на училиште, како што е, меѓу
другото,

еко-проектот и неговата имплементација во наставата, како и проектите за

ненасилство во училиштето и меѓуетничката интеграција;
• организирање предавања на теми од областа на информатичката технологија и др.;
• организирање дебати на теми од интерес на учениците;
• поставување наградни задачи преку социјалните мрежи, со вклучување и на учениците од
завршните одделенија од основните училишта на територијата на општината.
III

СОРАБОТКИ

• Со други училишта
• Подготовка и реализација на активности од областа на математиката и информатиката за
време на отворените денови на училиштето
• Учество на учениците од завршните одделенија од основните училишта на територијата на
Општина Ѓорче Петров во решавање наградни задачи поставени преку социјалните мрежи.
• Со институции
• Посета на установи, факултети, институти и компјутерски лаборатории и фирми (Seavus,
Asseco, Musala Soft…)
• Соработка со “Паркови и зеленило” и Јавното претпријатие “Комунална хигиена” во рамките
на училишниот проект Еко-училиште
• Со локална средина
• Активности во соработка со Општина Ѓорче Петров за популаризација на математиката во
основните училишта
• Вклучување на наши ученици во активностите што произлегуваат од годишните програми
на Општина Ѓорче Петров и Град Скопје
IV

УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ, НАТПРЕВАРИ, КОНКУРСИ

• Училишни проекти
• Учество во проектите на ниво на училиште: еко-проектот, проектите за ненасилство во
училиштето и меѓуетничката интеграција; како и „Училишна медијација“
• Проекти надвор од училиштето
• Учество во проектот ”Средношколски игри” во делот за природни науки што секоја година
се одржува во организација на ЗГ ”Сфера” и Секторот за образование на Град Скопје
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• Учество на манифестацијата „ Ноември – месец на науката

2020“ од областа на

математиката
• Натпревари, конкурси
• Подготовка и учество на Интернационален натпревар ДАБАР од областа на информатиката
• Подготовка и учество на општински, регионални и државни натпревари (во зависност од
покажаните резултати) по предметите математика и информатика
• Подготовка и учество на Меѓународниот натпревар по математика „Кенгур 2021“
V

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ

• Следење и учество на стручните семинари и обуки во организација на МОН, БРО и сите
останати релевантни фактори
• Меѓусебни посети на часови меѓу професорите
• Одржување на нагледни часови
• Набавка на математичкото списание „Сигма“.
VI

ЕКСКУРЗИИ

• Еднодневна екскурзија во Градски парк
• Посета на збратимените училишта во Власотинце и Лесковац
• Посета на Меѓународниот белградски саем на книгата и Саемот за образование и наставни
средства во Белград.
ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО
ПРИРОДНА ГРУПА ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОД.
Активот (кој се состои од предметните наставници по физика, хемија, биологија и географија) за
учебната 2020 / 2021 год. ги има поставено следниве цели (приоритети):
1. Подобрување на квалитетот на наставата
2. Подобрување на успехот на учениците
3. Популаризација на предметите од природната група кај учениците
За да се реализираат поставените цели, планот на работа на активот ќе се одвива во следниве насоки:
I

СТРУЧНО - ПЕДАГОШКА РАБОТА

• Подготовка на годишните глобални и тематски планови за работа по секој предмет пооделно и
консултации при изготвување на истите, со цел остварување поголема координираност при
реализирање на наставната програма (август)
• Консултации за реализација на наставните единици во однос на користење на методите за активно
учење, како и примена на соодветни нагледни средства (цела учебна година)
• Консултации за примената на компјутерите во наставата (цела учебна година)
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• Изготвување интерни критериуми за вреднување на знаењата на учениците
• Изедначување на критериумите за оценување на учениците со меѓусебна соработка и консултации
• Заедничка подготовка на тестови и други видови на проверки на знаењата на учениците по предмети
• Анализа на успехот постигнат на крајот на сите класификациони периоди и изнаоѓање начини и
форми за негово подобрување
• Координирање при понуда на проектните задачи на учениците од четврта година (декември)
• Изготвување на матурски прашања (март).
II

РАБОТА СО УЧЕНИЦИ

• Редовна настава
• Секојдневно планирање и реализирање на

наставата, прилагодувајќи ја истата на различните

можности, потреби и интереси на учениците.

• Дополнителна и додатна настава
• Реализирање на дополнителна настава за ученици кои покажуваат послаби резултати по распоред
кој ќе се утврди во септември
• Работа со ученици кои се посебно талентирани и заинтересирани за проширување и продлабочување
на своите знаења од соодветните предмети што припаѓаат на овој актив и нивна подготовка за
натпревари (по распоред кој ќе се утврди во септември).

• Вонредни ученици
• Изведуванње консултации со кандидатите одделно по предмети
• Изведување испити од соодветни комисии од три члена во испитните сесии за
вонредни ученици, од гимназија, текстилно-кожарска струка и економско-правна и трговска струка.

• Матуранти
• Работа со ученици од завршните класови при изработката на проектните задачи
• Подготовка на учениците од завршните класови за матурскиот испит.

• Воннаставни активности
• Организирање на квизови на ниво на генерации и на училиште
• Организирање училишни натпревари по соодветните предмети
• Учество на натпревари надвор од училиштето
• Работа за популаризација на предметите физика, хемија, биологија и географија со:
• вклучување на поголем број ученици во проектите на ниво на училиште, како што е, меѓу другото,
еко-проектот и неговата имплементација во наставата, како и проектите за ненасилство во
училиштето и меѓуетничката интеграција;
• организирање предавања на теми од областа на здравјето, екологијата и др.;
• организирање дебати на теми од интерес на учениците.
III

СОРАБОТКИ

• Со други училишта
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• Подготовка и реализација на активности од областа на природната група предмети за време на
отворените денови на училиштето.

• Со институции
• Организирање две крводарителски акции во текот на учебната година
• Соработка со “Паркови и зеленило” и Јавното претпријатие “Комунална хигиена” во рамките на
проектот Еко-училиште
• Учество во проектот „Превенција од зависности“
• Учество во проектот Демократско училиште „Human in action“
• Посета на установи, институти, музеи (како Природно-научниот музеј),
Зоолошката градина, Планетариум, разни манифестации и друго
•

Изведување на државни испити по предметот хемија во соработка со МОН.

• Со локална средина
•

Вклучување на наши ученици во активностите што произлегуваат од годишните

програми на

Општина Ѓорче Петров и Град Скопје

IV

УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ, НАТПРЕВАРИ, КОНКУРСИ

• Училишни проекти
• Учество во проектите на ниво на училиште: еко-проектот, проектите за ненасилство во училиштето и
меѓуетничката интеграција; како и „Училишна медијација“

• Проекти надвор од училиштето
• Учество во проектот ”Средношколски игри” во делот за природни науки што секоја година се
одржува во организација на ЗГ ”Сфера” и Секторот за образование на Град Скопје
• Учество на Школа на млади физичари
• Учество на манифестацијата „ Ноември – месец на науката 2020“ од областа на природните науки

• Натпревари, конкурси
• Подготовка и учество на општински, регионални и државни натпревари (во зависност од
покажаните резултати) по предметите од природната група.
V

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ

• Следење и учество на стручните семинари и обуки во организација на МОН, БРО и сите останати
релевантни фактори
• Меѓусебни посети на часови меѓу професорите
• Одржување на нагледни часови
• Набавка на „Збирка решени задачи од регионалните натпревари по физика“
• Разгледување во текот на летниот период на бесплатни платформи и апликации кои можат да се
искористат во наставата.
VI

ЕКСКУРЗИИ
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• Во рамките на стручно-истражувачките екскурзии, се планира:
• посета на археолошките локалитети Стоби – Градско, Хераклеа – Битола и Скупи
• од локалитетите во Град Скопје посета на Природно-научниот музеј на
Македонија, Археолошкиот музеј
• Дводневна екскурзија низ Источниот дел на Македонија (градот Кратово, локалитетот Куклице,
Злетово - Лесновскиот манастир, Виница – Теракота, Берово – Ратевско Езеро, Струмица –
Смоларски или Колашински водопад, манастирот Водоча, Дојран како крајна дестинација, и при
враќање Демир Капија – Попова кула и Кралската летна резиденција, Неготино – винарски комбинат
„Повардарие“, Велес – Музеј на Кочо Рацин).

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОД.

Цели на активот (општи цели):
Активот по македонски јазик и литература има поставено повеќе цели и задачи: подобрување
на квалитетот на наставата, подобрување на успехот на учениците , како и развивање желба за
читање книги, како и интерес за афирмација на употребата на македонскиот литературен јазик.
За реализација на овие цели, планот на работа на Активот ќе се одвива во следниве насоки:
I

СТРУЧНО - ПЕДАГОШКА РАБОТА

• Подготовка на годишните глобални и тематски планови за работа (август);
• Консултации за реализација на наставните единици во однос на користење на методите за
активно учење, примена на соодветни нагледни средства како и примена на компјутерите;
• Подготвување интерни критериуми за вреднување на знаењата на учениците;
• Заедничка подготовка на тестови и други видови на проверки на знаењата на учениците;
• Анализа на успехот постигнат на крајот на сите класификациони периоди и наоѓање начини
и форми за негово подобрување;
• Подготовка на учениците за полагање Државна матура
II

РАБОТА СО УЧЕНИЦИ

• Реализирање на

додатна и дополнителна

настава,

по распоред кој ќе се утврди во

септември;
• Работа со ученици од завршните класови при изработката на проектните задачи и подготовка
за полагање на Дршавна матура
• Организирање училишни натпревари и натпревари надвор од училиштето;
• Вклучување на учениците во проектите на ниво на училиште;
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• Организирање на предавања и дебати на теми од областа на значењето и употребата на
македонскиот литературен јазик и значењето и важноста на читање книги во животот на
младиот човек
• Организација на конкурси за пишување на поезија, раскази и есеи на теми од секојневниот
живот
• Работа со учениците од Драмската секција, Рецитеторски клуб, Новинарски клуб,
Литературна секција
• Посета на театарски претстави еднаш месечно
III

СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА

• Посета на библиотеката во општина Ѓорче Петров
• Подготовки, организација и одржување на приредбата по повод Патрониот празник на
училиштето, во Домот на култура на општина Ѓорче Петров, во соработка со општината
• Учество на дебати организирани од младински организации на теми кои се актуелни за
учениците
• Посета на Промоции на книги, литературни читања , саеми на книгата
• Објавување конкурс за најдобар есеј од основните училишта на територијата на Општина
Ѓорче Петров и Општина Карпош, по повод Патрониот празник на училиштето
• Соработка со други училишта и ученици за интерактивните работилници и отворените
денови на училиптето
IV

УЧЕСТВО НА НАТПРЕВАРИ И КОНКУРСИ

• Учество на Регионалниот натпревар по македонски јазик и литература
• Учество на Државен натпревар по македонски јазик и литература (со доволен број освоени
бодови на Регионалниот натпревар)
• Учество на конкурси за пишување поезија, есеи и литературни текстови
• Учество на Средношколските игри „Сфера“ за Актерска игра и Креативно пишување
V

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ

• Следење и учество на стручните семинари;
• Меѓусебни посети и интеракција на часови меѓу професорите;
• Одржување на нагледни часови;
VI

ЕКСКУРЗИИ

• Во рамките на Годишната програма на училиштето предвидени се и екскурзии за учениците
кои имаат пред сѐ научен, истражувачки и едукативен карактер.
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• Активот по македонски јазик и литература планира екскурзија за посета на родниот град на
Кочо Рацин, Велес, неговата Спомен куќа, односно Музеј со цел запознавање со животот и
делото на Патронот на нашето училиште.
VII Организација и реализација на Настава и учење на далечина
• Активот по македонски јазик и литература предвидува и настава на далечина , доколку се
јави повторно потреба и од септември.
• Наставниците по македонски јазик и литература ќе ги користат образовните веб-платформи
Едуино, Класрум, како и Зум видео-апликацијата заради одвивање на поквалитетна настава
на далечина. Исто така и формираните групи на учениците на вибер и месинџер,
придонесуваат за побрза и поефикасна комуникација на наставниците и учениците

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО
СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОД.

Активот по странски јазици за учебната 2020/2021 год. ги има поставено целите
(приоритетите) за подобрување на квалитетот на наставата и подобрување на успехот на
учениците.
За реализација на овие цели, планот на работа на активот ќе се одвива во следните насоки:
I

СТРУЧНО - ПЕДАГОШКА РАБОТА

• Подготовка на годишните и тематските планови за работа (август).
• Консултации за реализација на наставните единици во однос на користење на методите за
активно учење, примена на соодветни нагледни средства како и примена на компјутери.
• Усвојување на план за соработка со основните училишта од населбата Ѓорче Петров и
нивните ученици како идни ученици на нашето училиште.
• Подготвување инерни критериуми за вреднување на знаењата на учениците.
• Планирање на тестови, наставни ливчиња и вежби.
• Анализа на успехот постигнат на крајот на сите класификациони периоди и наоѓање начини
и форми за негово подобрување.
• Координирање при понуда на проектните задачи на учениците од четврта година (декември).
• Активности околу подготовка на учениците од завршните години за Државната матура.
II

РАБОТА СО УЧЕНИЦИ

• Реализирање на додатна и дополнителна настава, по распоред кој ќе се утврди во септември.
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• Работа со ученици од завршните класови при изработката на проектните задачи, подготовка
за матурскиот испит.
III

СОРАБОТКА СО ИНСТИТУЦИИ И ЛОКАЛНА СРЕДИНА

• Посета на American Corner, Германската читална и кино Фросина.
• Учество во проектот

Workshop for a volunteer programme (работилница за волонтерска

програма) во American Corner.
IV

УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ, НАТПРЕВАРИ, КОНКУРСИ

• Организирање училишни натпревари и натпревари надвор од училиштето.
• Вклучување на учениците во проектите на ниво на училиште.
• Активности околу подготовка за учество на француска шансона.
• Организирање на Communication Workshop

(работилници за комуникација по англиски

јазик).
V

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ

• Следење и учество на стручните семинари.
• Меѓусебни посети и интеракција на часови меѓу професорите.
• Одржување на нагледни часови.
• Планот и програмата за учебната 2020/2021 год. се изработени и усвоени од наставниците по
странски јазици.
VI. ЕКСКУРЗИИ
• Планирана еднодневна екскурзија со посети на British Council, Германска библиотека и кино
„Фросина“.
ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО
ОПШТЕСТВЕНА ГРУПА ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОД.

ЦЕЛИ: Активот по општествена група на предмети се состои од предметните наставници по
предметите: Филозофија, Социологија, Етика, Логика, Бизнис и претприемништво ,Економија,
Менаџмент, Граѓанско образование, Историја, Педагогија, Психологија и Вовед во правото.
Активот за учебната 2020/2021 година како приоритетни цели ги има поставено: подобрување
на квалитетот на наставата, подобрување на успехот на учениците и популаризација на
предметите од сферата на општествените науки кај учениците. За реализација на именуваните
цели планот за работа на активот ќе се одвива во следните насоки:
I

СТРУЧНО - ПЕДАГОШКА РАБОТА

• Подготовка на годишни и тематски планови за работа ( за секој од предметите оделно);
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• Консултации за реализација на наставните единици во однос на користење на методите за
активно учење, примена на соодветни нагледни средства, како и примена на компјутери за
оделни наставни содржини;
• Подготвување на интерни критериуми за вреднување на знаењата и постигањата на
учениците;
• Заедничка подготовка на тестови и други видови на проверка на знаењата и постигањата на
учениците за изучените наставни содржини;
• Анализа на успехот постигнат на крајот на сите класификациони периоди и наоѓање на
начини и форми за подобрување на успехот;
• Координирање и консултации на проектните задачи на учениците од завршните години во
средното образование;
• Подготвување на прашања, одржување на консултации, како и одржување на дополнителни
часови за подготовка на учениците од четврта година за успешно полагање на интерните и
екстерните предмети од државната и училишната матура.
II

РАБОТА СО УЧЕНИЦИ
Редовна настава – Реализирање на редовните наставни содржини според предвидениот

наставен план и програма кои се изготвени од страна на предметните наставници.
Доколку во наредната учебна година се наметне потреба од одржување на учење на далечина
предметните професори искажаа подготвеност за имплементирање на истата и нејзина
реализација која секако ќе биде во согласност со дадени идни препораки од Министерството за
образование и наука и Бирото за развој на образование;
• Дополнителна и додатна настава – Реализирање на додатна и дополнителна настава според
распоредот кој ќе биде утврден во текот на м. Септември, а во согласност со однапред
изработени програми од страна на предметните професори и во согласност со интересите и
потребите на учениците;
• Вонредни ученици – Редовно одржување на консултации, како и дополнителна помош и
насочување во наставните содржини за учениците кои што своето средно образование го
оформуваат како вонредни ученици;
• Матуранти – Работа и консултации со учениците од завршните години при изработка на
матурските проектни задачи, како и помош и насочување на матурантите во совладувањето
на наставното градиво за полагање на екстерните и интерните предмети од државната и
училишната матура;
• Проектни активности (или слободни часови на училиштето – за стручно образование) –
Изработка на план и програма за реализирање на проектните активности, реализирање на
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проектните активности и редовно одржување на консултации со учениците при изработка на
проектите во текот на првото и второто полугодие од учебната 2019/2020 година;
Реализирање на активности кои се во насока на едукација на учениците и совладување на
одредени содржини од доменот на проектните активности кои се реализираат во училиштето
– посета на кино, театар, музеј и други институции. Посетата на овие институции е од
особено значење за културното едуцирање на учениците и истите.
• Воннаставни активности – Организирање на училишни натпревари, како и учество на
учениците во натпревари кои се организираат на регионално и државно ниво. Исто така
учениците врз основа на нивниот интерес за одредени области, подрачја или предмети ќе
бидат соодветно ангажирани во имплементација или изработување и учество во одредени
проекти кои во текот на учебната година ќе бидат понудени во училиштето.
Одржување на работилници во училиштето кои се однесуваат на реализација на содржини од
доменот на екологијата, меѓуетничката интеграција, етичноста, почитување на правни норми
и закони, медијација, работилници за заедничкото културно и историско наследство,
менацментот, бизнисот, социјалната интеграција и слично.
Активно учество на предметните професори од целиот актив заедно со групи на ученици во
организирањето на Патрониот празник на училиштето.
Учество на предметните професори, преку изработка на одредени содржини кои се во насока
на промовирање на училиштето пред учениците кои го завршуваат основното образование –
учество во работилници, подготвување на презентации и друг материјал кој ќе им биде
достапен на учениците од основните училишта.
III СОРАБОТКИ
• Со други училишта – Во текот на учебната година во координација и со претставници на
другите активи, наставниците од активот по општествена група на предмети активно ќе се
вклучат во презентирање на нашето училиште пред учениците од основните училишта,
организирање на едукативно и забавни активности и содржини на отворените денови на
училиштето;
• Со институции – Соработка со соодветните високообразовни институции (Филозофски
факултет, Правен и Економски факултет) од кои впрочем и доаѓа наставниот кадар по
општествената група на предмети. Во рамки на проектните активности ќе биде остварена и
соработка со театри и музеи, посета на културно - историски настани на територијата на Град
Скопје.
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• Со локална средина – Активно учество и вклучување на предметните наставници и
учениците во соработка со локалната самоуправа при реализирање на одредени проекти, или
при спроведување на одредени содржини во текот на учебната 2020/2021 година.
IV

УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ, НАТПРЕВАРИ, КОНКУРСИ

• Училишни проекти – Партиципација и учество на наставниците и учениците при
реализирање и спроведување на проекти во рамки на училиштето;
• Проекти надвор од училиштето – Соработка со Градот Скопје, Министерството за
образование и наука како и други институции и организации кои во текот на годината ќе
достават понуди или конкурси за учество на училиштето во реализирање на одредени
проекти;
Активно вклучување во проекти кои се однесуваат особено на меѓуетничката интеграција во
образованието. Во текот на месец септември е предвидено да се започне со еден ваков проект
кој е одобрен и финансиран од страна на Министерството за образование и наука;
• Натпревари, конкурси – Врз основа на интересот на учениците ќе се организира учество на
учениците во училишни, регионални и натпревари на државно ниво.
V

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ

• Семинари и обуки – Предметните наставници ќе се вклучат активно во учество на семинари
и обуки како во доменот на педагошкото работење на наставниците, така и во областа
односно соодветната сфера во која одржуваат настава.

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО ЛИКОВНА И МУЗИЧКА
УМЕТНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОД.

ЦЕЛИ:
- Поттикнување и развој на естетски вредности кај учениците кон уметноста, културата;
- Стекнување на креативни способности кај учениците и развој на креативно мислење и
изразување;
- Стекнување и развој на нови знаења и вештини од областа на ликовната и музичката
уметност како и нивна примена во реализација на индивидуални и групни задачи, проекти и
сите други видови уметнички изразувања;
I

РАБОТА СО УЧЕНИЦИ

• Редовна настава
За учебната 2020 / 2021 година изведувањето на редовната настава во активот по уметностите
(ликовна и музичка уметност) е планирано да се одвива со следниве активности:
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- Консултации и комплетна подготовка за глобално и тематско планирање според наставниот
план и програма од Министерството за образование и наука и Бирото за образование како и
изработка на критериуми за оценување;
- Реализација на редовната настава со примена на современи надгледно-наставни средства и
примена на ИКТ за поквалитетно и поуспешно изведување на наставните содржини и
користење на друга видео и аудио опрема во училиштето;
- Презентација на подготвени видео и аудио материјали поврзани со тематските целини,
направени примери од учениците, стручна литература, каталози, репродукции на уметнички
дела од светски и домашни автори;
- Користење на современи техники и методи на учење, како и интерактивна настава за
поквалитетно и поуспешно изведување и реализација на настаните содржини;
• Дополнителна и додатна настава
- Организација и реализација на дополнителна настава;
- Организација на додатна настава за теми одбрани по избор и интересирањата на учениците;
- Часовите за дополнителна и додатна настава се вметнати во распоредот на училиштето;
- За особено талентирани ученици ќе биде подготвен посебен план и програма според кој ќе се
изведуваат групна или индивидуална настава;
• Вонредни ученици
- Во текот на целата учебна година ќе бидат организирани консултации за вонредни ученици
како подготовка и реализација на вонредни испити во рамките на испитните рокови;
• Матуранти
- Планирани се консултации во текот на целата учебна година како и помош во изработка на
проектни задачи и подготовка за матурски испит, како и реализација на истите.
• Проектни активности
- Презентација на најуспешните ученички творби, креации, проекти во просториите на
училиштето;
- Организирање на групни посети на културни институции и други културни манифестации;
- Организирање и реализација на училишни ликовни натпревари, изложби, презентации;
- Учество на ликовни и музички конкурси и натпревари организирани во училиштето и во
други институции;
- Естетско уредување на училиштето;
- Презентации на ученички проекти – индивидуални и групни, одбележување на поважни
датуми и празници и сл.
• Воннаставни активности
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- Посета на изложби и поставки во музеи, галерии и други изложбени салони, како и посета на
културни манифестации;
- Традиционално одбележување на Патронен празник со ликовна изложба во училиштето и
претстава;
- Традиционално одбележување на Патронен празник со музички изведби;
- Посета на културни манифестации: концерти, МОБ, Танец, ФМУ, хорско- оркестарски
смотри;
- Поготовка за музички конкурси на државно и на меѓународно ниво и сл.
- Поготовка и учество на ликовни конкурси на општинско, регионално, државно и на
меѓународно ниво и сл.
II

СОРАБОТКИ

• Со други училишта
- Планирани се соработки со основните училишта на општината Ѓорче Петров, преку
организирани посети, проекти организирани од страна на училиштето, како и организирани
едукативни и креативни работилници, ликовни изложби и мултимедијални проекти;
- Соработка со основните училишта преку организирани проекти во рамки на Слободните
денови на училиштето;
- Организирање на ликовни натпревари за учениците од основните училишта;
- Соработка со други образовни институции, училишта преку подготовка и изработка на
заеднички проекти, работилници и сл.
• Со институции
• Соработка со културни институции од Македонија и странство, преку редовни посети и
учество во работилници;
• Соработка со ФЛУ и ФМУ;
• Соработка со ТВ куќи за снимање на едукативни и образовни емисии;
• Традиционална соработка со Национална галерија на Република Северна Македонија, преку
посети и учество на ликовни работилници;
• Континуирана соработка со Музејот на современата уметност – Скопје, учество во заеднички
организирани проекти, работилници и посети со одделот за едукација;
• Соработка со Галеријата Ко-Ра, и Домот на културата „Кочо Рацин“ – Скопје преку
реализација на ликовни проекти и работилници;
• Соработка со Археолошкиот музеј – Скопје;
• Соработка со Град Скопје и други средни училишто на ниво на градот;
• Со локална средина
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• Соработка со Општината - Ѓорче Петров преку следење на нивни културни манифестации и
активно учество во нивни проекти;
• Учество во еколошките проекти организирани од страна на МОН, и други невладини
организации.
III

УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ, НАТПРЕВАРИ, КОНКУРСИ

• Училишни проекти
- Активно учество во проекти како и други активности на училиштето (проект: Еко-училиште,
проект за намалување на насилството, проект за превенција од зависности и др.)
- Учество во проектите за Мултиетничко образование - МИО;
- Соработка со други наставници и предмети професори во реализација на училишни проекти
и активности;
- Организирање на креативни работилници од разни области на ликовното творештво како
што се: дизајн на накит; изработка на декорации, уметничка фотографија, графички дизајн,
моден дизајн и сл.
• Натпревари, конкурси
- Организирање на проекти и натпревари од областа на уметностите во училиштето;
- Поготовка за ликовни конкурси и изложби на државно но и на меѓународно ниво и сл.
- Редовно следење и учество на распишани ликовни конкурски организирани од институции,
организации на регионално, државно и меѓународно ниво;
IV СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ
• Семинари и обуки
- Континуирана соработка и консултации со БРО и следење на новини и реформи во наставата,
наставните планови и програми;
- Континуирани консултации со советниците од БРО, како и со членовите на инспекциски
тимови од страна на БРО, Градот Скопје, МОН и сл.
- Постојано лично усовршување на наставниците преку следење на организирани семинари,
обуки, научни трибини, конфереции и следење на сите културни случувања во државата и на
светско ниво;
- Учество на семинари, обуки, консултации и остварување на други видови соработки со МОН
и БРО;
V

ЕКСКУРЗИИ

- Организирање, учество и реализација на научни екскурзии во Република Северна
Македонија и во странство;
- Посета на историски културни спомениции, места, музеи во Македонија и странство.
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ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОД.

Активот по спорт и спортски активности за учебната 2020 / 2021 год. ги има поставено
следниве цели (приоритети):
1. Подобрување на квалитетот на наставата
2. Подобрување на успехот на учениците
3. Популаризација на спортот кај учениците
За учебната 2020 / 2021 година планот за работа на активот по спорт и спортски активности ќе
се одвива во следниве насоки :
I

СТРУЧНО - ПЕДАГОШКА РАБОТА

• Подготовка на годишните глобални и тематски планови за работа и консултации при
изготвување на истите со цел остварување поголема координираност при реализирање на
наставната програма (август);
• Разгледување на бесплатните дигитални платформи, апликации и содржини кои можат да се
искористат во наставата (посебно оние кои можат да се комбинираат и за учење во училница
и за учење од дома), како и програми за снимање на часови, со цел поподготвено да се дочека
почетокот на наредната учебна година (август)
• Формирање група на платформата за on-line комуникација и соработка со родители Microsoft
Teams for Education или на Google Classroom, во зависност од препораката на
Министерството за образование и наука (септември)
• Изработка на критериуми на оценување;
• Изедначување на критериумите за оценување на учениците со меѓусебна соработка и
консултации;
• Анализа на успехот постигнат на крајот на сите класификациони периоди и изнаоѓање
начини и форми за негово подобрување;
• Координирање при понуда на проектните задачи на учениците од четврта година (декември);
• Организирање на училишни натпревари по : Ракомет, Кошарка, Одбојка, Фудбал, Пинг-понг ,
Атлетика во машка и женска конкуренција;
• Организирање на групни посети на првенствени натпревари во Ракомет, Кошарка, Одбојка,
Фудбал;
• Учество на натпреварите организирани од градот Скопје во следните лиги : Кошарка (
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машки-женски ), Ракомет ( машки-женски ), Одбојка(машки-женски ), Фудбал ( машкиженски ), Атлетика, Пинг-понг, Шах, учество на атлетската трка 13-ти Ноември, Бела ноќ,
Велигденски крос, натпревари во куглање и учество на Скопскиот маратон;
• За проектните активности организирано е пливање на базените во градот, фитнес вежби во
фитнес салата која ја имаме на располагање за подобрување на физичката способност на
учениците, како и организирање на планинарски тури на Водно и велосипедски активности
по кејот на реката Вардар;
• Организирање на Спортско - рекреативни екскурзии кои се изведуваат надвор од училиштето
за градење и остварување на спортска култура и навики за здрав живот, забавно-рекреативни
и социјализациски цели во соработка со колегите од другите активи.
II

РАБОТА СО УЧЕНИЦИ

• Редовна настава
Секојдневно планирање и реализирање на наставата, прилагодувајќи ја истата на различните
можности, потреби и интереси на учениците.
• Дополнителна и додатна настава
Реализирање на дополнителна настава за послабите ученици по распоред кој ќе се утврди;
Со ослободените ученици од оправдани причини, ќе се работи теоретска настава во однос на
правење на записници по спортски игри: Кошарка, Ракомет, Одбојка, ангажирање на
учениците во улога на судии при судење на натпреварите помеѓу класовите;
Работа со ученици кои се посебно талентирани и заинтересирани за проширување и
продлабочување на своите знаења и нивна подготовка за натпревари (по распоред кој ќе се
утврди во септември).
Организирање на тренинзи за усовршување на екипите што ќе учествуваат на натпреварите
што ќе ги организира градот Скопје во спортовите: Кошарка, Ракомет, Фудбал, Одбојка во
машка и женска конкуренција.
• Вонредни ученици
Изведуванње консултации со кандидатите одделно по предмети
Изведување испити од соодветни комисии од три члена во испитните сесии за вонредни
ученици, и од гимназија и од текстилна и економска струка.
• Матуранти
Работа со ученици од завршните класови при изработката на проектните задачи.
• Воннаставни активности
Организирање училишни натпревари;
Учество на натпревари надвор од училиштето;
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Работа за популаризација на спортот;
Вклучување на поголем број ученици во проектите на ниво на училиште, како што е, меѓу
другото, еко-проектот и неговата имплементација во наставата, како и проектите за ненасилство
во училиштето и меѓуетничката интеграција;
Организирање предавања на теми од областа на спортот;
Организирање дебати на теми од интерес на учениците.
III СОРАБОТКИ
• Со други училишта
Подготовка и реализација на активности од областа на спортот за време на отворените
денови на училиштето;
Учество на учениците од завршните одделенија од основните училишта на територијата на
Општина Ѓорче Петров во спортски натпревари во нашето училиште.
• Со институции
Посета на установи, факултетот за физичко образование, спорт и здравје.
Соработка со “Паркови и зеленило” и Јавното претпријатие “Комунална хигиена” во рамките
на училишниот проект Еко-училиште.
• Соработка со локалната заедница
Активности во соработка со Општина Ѓорче Петров за популаризација на спортот во
основните училишта.
Вклучување на наши ученици во активностите што произлегуваат од годишните програми
на Општина Ѓорче Петров и Град Скопје.
IV

УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ, НАТПРЕВАРИ, КОНКУРСИ

• Училишни проекти
Учество во проектите на ниво на училиште: еко-проектот, проектите за ненасилство во
училиштето и меѓуетничката интеграција, како и „Училишна медијација“;
Организирана е посета на првенствени натпревари по спортовите: кошарка, одбојка и
ракомет, следење на натпреварите во фудбал од лигата на шампионите, следење на
натпреварите од европското првенство во ракомет. Активно учество на сите наставници од
активот во организацијата и изведувањето на активностите (за деветоодделенците од сите
основни училишта на територија на Општина Ѓорче Петров) за време на отворените денови на
училиштето „Интерактивни работилници – заеднички дружења“.
• Проекти надвор од училиштето
Учество во проектот ”Средношколски игри” во делот за природни науки што секоја година
се одржува во организација на ЗГ ”Сфера” и Секторот за образование на Град Скопје;
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Организирани се градски натпревари во ракомет и фудбал во машка и женска конкуренција
во салата Ѓорче Петров, како и дршавен натпревар во ракомет, кошарка, фудбал. Учество во
проектот – Безбедно училиште, организиран од Градот Скопје. Организиран турнир во мал
фудбал во салата на С.У.Г.С „ Коцо Рацин „ - Отворен ден на училиштето;
Учество на мали детски олимписки иги под покровителство на педагошки факултет. Учество
на велосипедска трка ,,НИЕ ЗА НАС “ – организирана од општината Горче Петров.
•

Натпревари, конкурси
Учество на општинско ниво на натпреварите организирани од градот Скопје во сл. лиги:

ракомет (машки, женски); фудбал (машки, женски); кошарка (машки, женски); атлетика; пингпонг и шах , велигденски крос; , традиционална ноќна атлетска трка низ улиците на Скопје,
средноучилишен атлетски крос во Скопје, средноучилишно градско првенство во атлетика и
учство на Скопскиот маратон, Детски семафор (безбедност во сообраќајот ), учество на
матурска парада.
V

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ
Следење и учество на

стручните семинари и обуки во организација на МОН, БРО,

факултетот за физичко образование, спорт и здравје и сите останати релевантни фактори;
Редовни консултациисо активите по спорт од средните училишта

организирани од градот

Скопје;
Меѓусебни посети на часови меѓу професорите;
Одржување на нагледни часови.
VI ЕКСКУРЗИИ
Еднодневна екскурзија во Градски парк;
Посета на збратимените училишта во Власотинце и Лесковац.
ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА АКТИВОТ ПО ПРЕДМЕТИ ОД СРУЧНО
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОД.

I

СТРУЧНО - ПЕДАГОШКА РАБОТА

Активот по текстилната група на предмети ги има поставено следните цели:
- Подобрување на квалитетот на наставата
- Подобрување на успехот на учениците
- Оспособување на учениците за активно вклучување на пазарот на трудот
II

РАБОТА СО УЧЕНИЦИ

• Редовна настава
- Определување на учебници, прирачници, скрипти и др. стручен материјал од областа на
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текстилството кој ќе се користи во тековната учебна година;
- Изработка на годишни и тематски планови за работа;
- Координација на наставните програми по оделните предмети;
- Користење на различни методи во изведување на наставата;
- Градење критериуми за оценување на успехот на учениците;
- Планирање на тестови;
- Предлози за подобрување на успехот таму каде што е потребно;
• Дополнителна и додатна настава
- Изработка на програма за додатна и дополнителна настава;
- Анализа на реализација на додатната и дополнителна настава;
• Вонредни ученици
- Формирани е комисија од по три члена на наставници : Катерина Ѓероска,Мишела Зафирова и
Емилија Савеска за изведување на испити во испитните сесии за вонредни ученици.Тековно се
одржуваат консултации и подготовка за испитите со предметните наставници од текстилната
група на предмети.
• Матуранти
- Подготовка на учениците за полагањето на престојниот матурски испит;
- Подготовка на учениците за изработка на проектни задачи;
- Припрема за државна матура и завршен испит;
- Полагање на проектните задачи како дел од матурските испити;
• Проектни активности (или слободни часови на училиштето – за стручно)
- Договор помеѓу членовите на активот за темите и програмите за слободни часови на
училиштето
- Активирање на слободни часови
- Реализација на проектот за Ученичка компанија “ Hot Hat”.
• Воннаставни активности
- Собирање на идеи за изработка на модели за модна ревија;
- Набавка на соодветни материјали за избраните модели за модна ревија;
- Изработка на модели за модна ревија;
-

Изработка на модели за модна ревија за патрониот празник “Кочо Рацин”.

III СОРАБОТКИ
• Со други училишта
- Подготовка и договор за промовирање на тестилната струка во основните училишта во
општината
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- Соработка со други училишта од иста струка во СРМ;
- Продолжување на договор и соработка со Средното училиште за текстил и дизајн – Лесковац
• Со институции
- Продолжување на проектот на Фонд за иновации “Предизвик за млади истражувачи “во
Скопје.
• Со локална средина
- Посета на конфекции во Скопје
- Продолжување на соработка во согласност со склучен договор и спроведување на феријална
практика со конфекцијата “Окитекс” – Скопје.
IV

УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ, НАТПРЕВАРИ, КОНКУРСИ

• Училишни проекти
- Остварување контакти со основните училишта во општината и соработка преку одржување
на модни ревии во основните учлишта и посета на учениците од завршните класови на
нашето училиште да се запознаат со струката,опременоста на кабинетите,процесот на
изработка на различни модели на облека.
• Проекти надвор од училиштето
- Продолжување на соработка во согласност со склучен договор со конфекцијата: “Окитекс” –
Скопје;
- Продолжување на проектот на Фонд за иновации “Предизвик за млади истражувачи “Скопје.
• Натпревари, конкурси
- Собирање на идеи за изработка на модели за модна ревија;
- Набавка на соодветни материјали за избраните модели за модна ревија;
- Изработка на модели за модна ревија;
- Подготовка за натпревар на Trash Fashion 2021 – Скопје.
V

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ

• Семинари и обуки
- Учество на обуки во ТМФ – Институт за текстилно инженерство -Скопје
VI ЕКСКУРЗИИ
• Планирање посета на локалитети во Републикава.
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ПРИЛОЗИ: УЧЕСТВА ВО ПРОЕКТИ
Во соработка со Град Скопје, во рамките на воннаставните активности планирано е
да се продолжи со имплементирање на новите проекти, организирани од страна на Град
Скопје, насочени кон остварување на следниве програмски цели на Градот Скопје во областа
на образованието:
Училиштето, оваа учебна година се планира да биде вклучено и во следниве проекти и
воннаставни активности:
❖

Учество во проектот -„За безбеден град“, во организација на Град Скопје и соработка со

МВР Скопје и Полициска станица – Ѓорче Петров;
❖

Учество во проектот за „Развивање на вештини и поддршка на иновации (SDISP) -

Модернизација на техничкото образование“ во организација на МОН и ЦССО;
❖

Учество во проектот за „Организирање активности кои придонесуваат за развој и

унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција“, како дел од
проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието, со турските паралелки од СУГС „Јосип
Броз Тито“, за кој што грантот од МОН е одбрен;
❖

Учество во проект од програмата Еразмус +, проект “Young Leaders Exchanging Practices” ,

Клучна акција 1 - Мобилност на ученици во стручното образование и обука, под наслов
„Studying European fashion trends in wedding dress production“ (Изучување на Европските модни
трендови во производство на свадбена облека), во организација на Националната агенција за
европски образовни програми и мобилност. Проектот е одобрен за финансирање. Носител на
проектот е СУГС „Кочо Рацин“ во соработка со Фондацијата „Центар за Европски Иницијативи
- ЦЕИ“, Република Бугарија;
❖

Учество во проектот „Предизвик за млади истражувачи 3“, под наслов „Звучна капа“, во

организација на Фондот за иновации и технолошки развој и МОН. Грантот е одобрен.
❖

Условен паричен надоместок за средно образование” во организација на Министерство за

труд и социјална политика и Министерство за образование и наука;
❖

Учество во ЕСПАД - Европски проект за истражување во училиштата за употреба на

цигари, алкохол и други дроги, во организација на Институт за јавно здравје, МОН,
Министерство за здравство;
❖

Учество на „European mobility week“ во организација на Град Скопје и Министерство за

животна средина и просторно планирање;
❖

Учество во проект „Меѓуетничка интеграција во образованието“ во организација на Град

Скопје и УСАИД;
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❖

Учество на училиштето во проектот Е - дневник, во организација на МОН;

❖

Учество во проект „Интеграција на еколошката едукација во Македонскиот образовен

систем“ во организација на ОХО и Град Скопје;
❖

Учество во проектот на УСАИД - Мрежа ЈЕС за зајакнување на вештините за вработување

кај младите во Македонија и за планирање на кариера и советување за кариера;
❖

Учество во проектот „Ноември - месец на науката“ во организација на ПМФ;

❖

Учество во проектот „Паркирај совесно“ во организација на Град Скопје, ЈП паркинзи на

Општина Центар, ЈП Градски паркинг и СВР Скопје;
❖

Учество во проектот „Училиштата на Градот Скопје со отворени врати за факултетите и

универзитетите за промоција на нивните студиски програми“, во организација на Град Скопје;
❖

Учество во проектот „Матурска парада“, во организација на Град Скопје;

❖

Учество во проектот: „Средношколски лиги“, во организација на Град Скопје;

❖

Учество на Новогодишна програма и прослава, во организација на Град Скопје;

❖

Учество на „Школа на млади физичари“ во организација на Друштво на физичари на

Северна Македонија;
❖

Учество на наставна активност „Дабар“ во организација на Здружение на информатичари на

Северна Македонија;
❖

Организација и реализација на едукативни и креативни работилници наменети за учениците

од сите основни училишта на Општина Ѓорче Петров и дел од основните училишта на Општина
Карпош, кои што ќе се реализираат во просториите на нашето училиште СУГС „Кочо Рацин“;
❖

Учество во крводарителска акција, во организација на Црвен крст на Град Скопје;

❖

Организирана посета на саемот на книгата во организација на Скопски саем;
ПРОГРАМА ЗА „ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ
ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.

I ЕКО-СТАНДАРД: ЕНЕРГИЈА

Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија во училишната зграда.
Цел: Намалување на потрошувачката на електрична и топлинската енергија за 15% во споредба
со претходната година.
Точки на акција
Користење на
енергетско штедливи
светилки и нивна
замена каде што има
потреба

Содржина
-Намалување на
потрошувачката
на електрична
енергија за 15 %
во споредба со
минатата учебна
година

Време на
реализација

август 2020октомври
2021

Одговорни
лица
Членови на
еко одбор на
училиштето,
Професор по
географија

Постигнати
резултати/индикатори
-Подготвен план за
поставување на нови
штедливи светилки
(изработка на
спецификација)
-Прифатена понуда за
набавка на нови штедливи
светилки
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План за намалена
потрошувачка на
изворите за греење

-Користење на
различни извори
на греење
-Утврдување на
својствата на
загадување на
животната
средина
-Примена на
различни извори
на енергија
Истакнување на нови
Обработка на
упатства за
податоци:
рационално
-сметки за
користење на
потрошена
електрична и
електрична
топлинска енергија
енергија
-Споредба на
истите
-Графички приказ
на резултатите
Формирање на екоСледење,
патроли на
надгледување и
училиштето
контролирање на
процесот на
имплементација
на овие
активности
II ЕКО-СТАНДАРД: ВОДА

Членови на
еко одбор на
училиштето
октомври
2020– 3
недела

-10 поставени нови
штедливи светилки во
училишната зграда
-Подготвена нова анализа на
можностите на зградата за
користење на различни
извори на греење
-Набавка на различни
извори на енергија

Членови на -Изработени нови
еко одбор на дизајнирани упатства за
училиштето рационално користење на
електрична и топлинска
енергија во училиштето

септември
2020

октомври
202

ученици

-Изработен план на
активности за еко патролите
-Пополнети контролни
листови и извештаи на еко
патролите

Полиса: Рационално користење на водата во училишната зграда и двор.
Цел: Намалување на потрошувачката на вода за 15% во споредба со претходната година.
Точка на акција
Исправна
водоводната
инсталација

Поставување и
одржување на
штедливи тоалетни
казанчиња

Поставување и
одржување на

Содржина

Време на
реализација

Обработка на
податоци:
-Прибирање на
сметки
-Споредба на
истите
-Графички
приказ на
резултатите
Обработка на
податоци:
-Прибирање на
сметки
-Споредба на
истите

септември
2020декември
2020

Обработка на
податоци:

септември
2020-

мај 2021

Одговорни
лица
Членови на
еко одбор на
училиштето,
Професор
по физика

Постигнати
резултати/индикатори
-Анализа на постоечката
водоводна инсталација
(функционалност на цевки,
славини, казанчиња и
чешми)
-Изработен план за
одржување на водоводната
инсталација

Членови на
еко одбор на
училиштето,
Професор
по хемија

-План за поставување на
штедливи тоалетни
казанчиња
-Понуда за набавка и
поставување на штедливи
тоалетни казанчиња
-4 поставени штедливи
тоалетни казанчиња
-План за поставување на
штедливи чешми

Членови на
еко одбор на
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штедливи чешми

-Прибирање на
сметки
-Споредба на
истите

Поставување и
одржување на систем
за користење на
техничка вода за
наводнување

-Истражување за
еколошки
проблем

Изработка на план за
рационално
користење на водата

-Истражување за
еколошки
проблем

декември
2020

Членови на
еко одбор на
училиштето
април 2021 –
мај 2021

јануари 2021
– април 2021

Истакнување на нови
упатства за
рационално
користење на водата

училиштето,
Професор
по
математика

-Истражување за
еколошки
проблем
-својства и
значење

септември
2020
април 2021 –
мај 2021

Следење,
надгледување и
контролирање на
април 2020 –
процесот на
мај 2020
имплементација
на овие
активности
III ЕКО-СТАНДАРД: УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР

Членови на
еко одбор на
училиштето

Членови на
еко одбор на
училиштето,
Професор
по
Географија

Формирање на екопатроли на
училиштето

Ученици

-Понуда за набавка и
поставување на штедливи
чешми
-4 поставени штедливи
чешми
-Анализа на можностите на
училиштето за користење на
различни системи за
обезбедување на техничка
вода (систем капка по капка,
собирање дождовница и сл.)
-План за поставување на
систем за обезбедување на
техничка вода
-Анализа на потрошувачката
на вода во зградата (тоалети,
кујна, училници, двор и др.)
-План со активности за
намалување на
потрошувачката и
рационално користење на
водата на годишно ниво
-Изработени дизајнирани
нови упатства за рационално
користење на водата во
училиштето
-10 поставени нови упатства
за рационално користење на
водата
-10 ученици учесници во еко
патроли
-План на активности за еко
патролите
-Пополнети контролни
листови и извештаи на еко
патролите

Полиса: Еколошки и функционално уреден двор кој е безбеден и пристапен за сите.
Цел: Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на кој максимално
ќе користи за потребите на сите кои престојуваат во училиштето.
Точка на акција
Хортикултурно
уредување на дворот

Редовно одржување на
зелените површини и
хортикултурата во

Содржина
Фотосинтеза:
-Поим и значење
Истражување за
еколошки
проблем
- изработка на
ѕидни
композиции;
Истражување за
еколошки
проблем

Време на
реализација

октомври – 4
недела 2020
април - мај
2021

април 2021 –
мај 2021

Одговорни
лица
Членови на
еко одбор на
училиштето
Професор по
Биологија
Ликовна
уметност
Членови на
еко одбор на
училиштето

Постигнати
резултати/индикатори
-План за одржување на
хортикултурата и дрвјата
во дворот (кастрење,
потхранување,
наводнување и сл.)
-Понуда за набавка на нови
растенија за уредување на
дворот
-10 засадени растенија за
уредување на дворот
-План со активности за
редовно одржување на
дворот, урбаната опрема,
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дворот

Истакнување на нови
упатства за
одржување на
училишниот двор

Професор по
Биологија,
Ликовна
уметност

- Компјутерска
графика и
презентација

февруари
2021 – јуни
2021

Следење,
надгледување и
контролирање на
март 2021 –
процесот на
мај 2021
имплементација
на овие
активности
IV ЕКО-СТАНДАРД: ВНАТРЕШНА СРЕДИНА

Професор по
Информатика

Формирање на екопатроли на
училиштето

Ученици

игралиштата и,
хортикултурата
-Организирање акции за
одржување на дворот,
урбаната опрема,
игралиштата и
хортикултурата
-Реализирани 5 акции за
одржување на дворот,
урбаната опрема,
игралиштата и,
хортикултурата
-Изработка на нови
дизајнирани упатства за
одржување на дворот
-10 поставени упатства за
одржување на дворот
-10 ученици учесници во
еко патроли
-План на активности за еко
патролите
-Пополнети контролни
листови и извештаи на еко
патролите

Полиса: Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење.
Цел: Обезбедување на здрави услови за учење и работење во училиштето.
Точка на акција
Чистење на
училиштето со
еколошки или
нетоксични средства за
дезинфекција
План за редовно
одржување на
хигиената во зградата
и дезинфекција на
истата
Поставување на нови
упатства за одржување
на хигиената во
зградата и
дезинфекција на истата

Содржина
Средства за
перење:
-добивање
својства и
состав
-значење и
употреба
-Редовно
чистење
-Редовно
користење на
средства за
перење
- Компјутерска
графика и
презентација

Време на
реализација

Одговорни
лица

Постигнати
резултати/индикатори
-Набавени еколошки и
нетоксични средства за
одржување хигиена и
дезинфекција

Во текот на
целата година

Професор по
Хемија

септември
2020

Членови на
еко одбор на
училиштето

-Изработен план за
одржување на хигиената и
дезинфекција во
училиштето

Професор по
Информатика

-Изработка на нови
дизајнирани упатства за за
одржување на хигиената
во зградата и дезинфекција
на истата
-10 поставени упатства за
одржување на хигиената во
зградата и дезенфекција на
истата
-10 поставени упатства за
ученици за одржување на
лична хигиена и за
преземање на мерки за

октомври
2020
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заштита од вирусот КОВИД
- 19
Разубавување на
училишниот простор
(училници, ходници)
Формирање на екопатроли на
училиштето

-Изработка на
плакати;
цртежи и слики,
ѕидни
композиции
-Следење,
надгледување и
контролирање
на процесот на
имплементација
на овие
активности

Ослободување од
-Истражување
непотребните
за еколошки
предмети во зградата
проблем
(скршени клупи,
саксии, вазни, табли,
стари и исушени
цвеќиња и сл.)
V ЕКО-СТАНДАРД: ОТПАД

октомври
2020 – јуни
2021

-Изработен план за

Професор по одржување на хигиената
Ликовна
уметност

во училиштето

-10 ученици во еко
патроли
Септември
2020-јуни
2021

октомври
2020

Членови на
еко одбор на
училиштето

-План на активности за еко
патролите
-Пополнети контролни
листови и извештаи на еко
патролите

Членови на -Извештај за бројот на
еко одбор на отстранети непотребни
училиштето, предмети во зградата
Ученици

Полиса: Рециклирање на отпадот
Цел: Едукација за намалување на отпадот преку организирана селекција
Точка на акција

Содржина

Поставување и
одржување на нови
корпи за селекција на
отпад

-Истражување за
еколошки
проблем
-својства и
значење

Евиденција на
собраниот отпад

-Обработка на
податоци

Време на
реализација

Одговорни
лица
Професор по
Биологија,

септември
2020-мај 2021

Хемија

Професор по
Информатика
септември
2020-мај 2021

Поставување на
упатства за селекција
на отпад на видно
место

- Компјутерска
графика и
презентација

Формирање на екопатроли на
училиштето

Следење,
надгледување и
контролирање на
процесот на
имплементација
на овие
активности
-Истражување за
еколошки

Воспоставување на
пракса за собирање и

октомври
2020

септември
2020-јуни
2021
октомври
2020-мај 2021

Професор по
Информатика

Ученици

Професор по
Социологија

Постигнати
резултати/индикатори
-5 поставени корпи за
селекција на отпад
(хартија/пластика/стакло/
/тетрапак/електронски
отпад итн.)
-Документ/потврда за
количина на собран отпад
од овластена компанија за
собирање на отпад
(хартија/пластика/стакло/
тетрапак итн.)
-Изработени дизајнирани
упатства за селекција на
отпад
-10 поставени упатства за
селекција на отпад на
видни места
-10 ученици учесници во
еко патроли
-План на активности за еко
патролите
-Пополнети контролни
листови и извештаи на еко
патролите

-Направен план за
собирање и донирање на
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донирање на храна

проблем
-својства и
значење

храна
-Назначени лица за
воспоставување на
праксата во училиштето

VI ЕКО-СТАНДАРД: ТРАНСПОРТ

Полиса: Здрава и чиста средина
Цел: Едукација и информирање за одржлив транспорт преку користење алтернативни превозни средства
и поставување инфраструктура
Точка на акција
Содржина
Одржување на зона за
паркирање на
велосипеди во
училишниот двор
Формирање на екопатроли на
училиштето

-Поттикнување
на праксата за
користење
велосипеди кај
учениците и
вработените
Следење,
надгледување и
контролирање
на процесот на
имплементација
на овие
активности

Време на
реализација
септември
2020-мај 2021

септември
2020-мај 2021

Одговорни
лица
Професор по
Спорт и
спортски
активности

Ученици

Постигнати
резултати/индикатори
-План за одржување на
постоечките пристапни
патеки (поправки,
обележување и сл.).
-План за поставување на
нови пристапни патеки
-10 ученици учесници во
еко патроли
-План на активности за еко
патролите
-Пополнети контролни
листови и извештаи на еко
патролите

Последниве четири табеларни прикази се дел од програмата “Интеграција на еколошката
едукација во македонскиот образовен систем” како дел од ЕКО-проектот “Зелено училиште”.
Во рамките на овој проект е формиран еко-одбор чии членови се наставници од училиштето,
ученици, родители и претставници на локалната заедница. Тимот ќе биде задолжен за
планирањето и за реализацијата на проектот.
Во учебната 2020-2021 година, ЕКО-клубот при СУГС „Кочо Рацин“ – Скопје планира
да продолжи со уредување на училишниот двор со неколку точки на акција за реализација на
планот. Имено, останува приоритет соработката со Град Скопје, Општина Ѓорче Петров и ЈП
„Паркови и зеленила“, да се интервенира во доуредување на хортикултурата во рамките на
училишниот двор. Освен зголемување на дрвниот фонд, да се насадат и неколку видови на
цвеќиња.
Се планира и организација на неколку активности по повод „Светски ден на планетата
земја“. СУГС „Кочо Рацин“ –активно ќе учествува на трите светски дена. На едниот се планира
организирана работна акција за разубавување на училишниот двор и околината, на вториот се
планира организирана работна акција како прва фаза и тркалезна маса за дискусија со
учениците околу грижата за природата, а на третиот се планира организирано следење на
краток документарен клип со дискусии од присутните и работна акција во склоп на
училишниот двор. Се планира да се продолжи со учества на натпреварите за ЕКО-фотографии,
„Trash-fashion“, како и изработка на мултимедијално видео за училиштето со ЕКО-тема.
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Исто така, се планира реализација на една долгогодишна идеја за ЕКО-патрола со која би
се помогнало не само на нашето училиште, туку и на локалната заедница, а во соработка со
локалните институции: Општина Ѓорче Петров, Град Скопје, Ј.П. Паркови и зеленило, А.Д.
Македонски шуми и сл.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА БЕЗБЕДНОСТА ВО УЧИЛИШТАТА КАКО РЕЗУЛТАТ НА ПРОЕКТОТ
„ЗА БЕЗБЕДЕН ГРАД“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.

Точка на акција

Содржина

Време на
релизација

-Состанок на тимот за
безбедност во состав од:
-педагог, 1 наставник, 1
претставник од совет на
родители, 1 ученикпретставник од ученичка
заедница, 1 член од службата
за обезбедување на
училиштето и 1 одговорен
полицаец од ПС Ѓорче Петров

-Изработка на нов акционен
план
-Креирање, развивање и
имплементирање на мерки и
превентивни активности
потребни за справување со
насилство, безбедност и
мултиетничка толеранција
меѓу учениците
-Спроведување на политиката
за намалување на насилството
и зголемување на безбедноста,

-Октомври 2020

-Подготвување, организација и
реализација на активности за
подобра безбедност и здравје
кај младата популација

-Организирање и реализирање
на разновидни активности,
интерактивни работилници и
дебати за зголемување на
свеста кај учениците за
подобрување на безбедноста
во училиштето како и за
подобрување на имунитетот и
здравјето кај младата
популација
-Едукација на учениците за
подигање на свеста за
живеење во мултиетничка и
мултикултурна средина
-Развој на граѓанската
култура, урбаната култура,
културата на заштитата, мирот
и толеранцијата итн.
-Едукација на учениците за
темите поврзани со
спречување на насилство
помеѓу врсниците
-Идентификација и
справување со
идентификуваните
специфични безбедносни
проблеми или грижи
-Евиденција и изработка на

Октомври Ноември
2020

-Директор, педагог,
раководител на настава, тим
од наставници, родители и
ученици

Октомври Ноември
2020

-Директор, педагог,
раководител на настава, тим
од наставници, родители и
ученици

Декември 2020
– Јануари 2021

- Тимот за безбедност

-Подготвување, организација и
реализација на активности за
спречување на меѓуврсничко
насилство
-Врсничка едукација

-Реализирање на активности
предвидени со акционите
планови на училиштето

Одговорно лице за
спроведување на
активноста
-Тимот за безбедност
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-Подготовка и релизација на
активности за соживот и
подобрување на климата во
училиштето
-Организација и реализација
на ново истражување за
насилството во училиштето,
- Анализа на резултатите од
истражувањето

-Информирање за
активностите кои се
реализираат во училиштето

-Соработка со локалната
самоуправа

-Активности за вклучување на
родители
-Активности за соработка меѓу
училиштата
-Документирање на
активностите од проектот
-Ресурси

статистички извештаи на
месечно ниво за различни
инциденти со елементи на
насилство и/или материјални
штети нанесени на
училиштето или на приватна
сопственост
-Поттикнување на
креативност, промовирање на
соработка, дружење,
заеднички активности на
учениците од различна
етничка припадност
-Анкетирање на структурите
кои учествуваат во животот и
работата на училиштето
(анкетирање на 100 ученици и
нивни родители и 30
наставници)
-Утврдување на стапката на
насилството во училиштето,
инциденти со елементи на
вандализам и штета
-Споредбена анализа на
резултатите од анкетирањето
со претходните години
-Користење училишен
информатор, огласни табли,
веб страна, информативна
брошура, развивање и
ажурирање на училишна
безбедносна огласна табла со
ажурирани статистички
податоци за инцидентите со
елементи на насилство во
училиштето
-Развој и нивно вклучување
во подигање на нивото на
безбедност и мултиетничката
комуникација во училиштето
-Соработка и поддршка на
активности за превенција на
насилство и зголемување на
безбедност
-Едукативни работилници
поврзани со различни теми за
безбедност
-Организирање и реализирање
на спортски натпревари и
музичко-забавна
манифестација
-Фотографирање и видео
материјали од реализираните
активности, брошури и сл.
-Планирање на материјални,
човечки и финансиски ресурси

Февруари Март 2021

- Педагог, раководител на
настава, тим од наставници,
ученици и родители

Март - Април
2021

-Педагог, раководител на
настава, тим на наставници,
тим на родители и тим на
ученици

Октомври 2020
- Јуни 2021

- Педагог, раководител на
настава

Октомври 2020
- Јуни 2021

-Тимот за безбедност,
претставници од локалната
самоуправа

Февруари-Јуни
2021

- Тимот за безбедност

Март-Мај 2021

- Тимот за безбедност

Февруари-Јуни
2021

- Тимот за безбедност

Септември
2020– Јуни 2021

- Тимот за безбедност
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РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ „СОВЕТУВАЊЕ ЗА КАРИЕРА“ со поддршка на проектот „МЛАДИНСКА
МРЕЖА ЗА СТЕКНУВАЊЕ ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.

Во текот на учебната 2020/2021 година, училиштето ќе продолжи со учество во реализација
на Проектот на УСАИД „Младинска мрежа за стекнување вештини за вработување“ (Мрежа
ЈЕС) воспоставувајќи тесна соработка со сите партнери на проектот, стручниот тим и
одговорните лица на Секторот за образование на град Скопје. Целта на проектот Мрежа ЈЕС е
да ги зајакне вештините за вработување кај средношколците. Проектот стимулира директна
соработка меѓу учениците, наставниците, вработените во центрите за вработување и членовите
на невладини организации кои работат со младите во оваа област. Имплементацијата на
проектот во текот на учебната година ќе се одвива преку интегрирање на содржините во
постоечките предмети и проектни активности.
Работа на Центарот за кариера
Со поддршка на проектот опремен е кариерен центар со нов мебел, ИТ опрема и соодветна
литература. Подготвителните активности за опремувањето на кариерниот центар започнаа во
текот на месец декември 2013 година. Во текот на учебната 2020/21 година, кариерниот центар
ќе работи на реализирање и остварување на предвидениот акциски план, како и реализација на
активности за поврзување на училиштето со други организации. Во оваа насока предвидени се
обуки на наставниците - идни советници за кариера и членовите на стручните служби и
професионално усовршување на наставниците од практична настава преку обуки кај
работодавачите кои ќе им помагаат на учениците во изборот на нивната кариера. Исто така,
предвидени се различни активности за кариерно информирање и образување на учениците, но и
активности за кариерно советување кои ќе се реализираат индивидуално и групно.
Годишен акционен план за работа на Кариерниот центар во учебната 2020/2021 год.:
ЦЕЛ: 1 Промоција на Кариерниот Центар
Р.бр.

1

Временска
рамка

Планирани Активности
Изработка на промотивен
материјал

09.2020

Организација на самата промоција
2

3

10.2020
Панел дискусија за серија
активности во училиштето
(Спортски активности, серија
еколошки содржини, останати
натпревари)

Ресурси

Одговорна личностнаставници

Хартија, принтер,
тонер, компјутер

Филип Ф., Петре Г.

Просторија,
проектор,
озвучување
Хартија, принтер,
тонер, компјутер

Филип Ф., Петре Г.
Филип Ф., Петре Г.,
Роберт Н.

Резултат
(што се
очекува)
Учениците
се запознати
со К.Ц.
Побуден е
интерес за
К.Ц.
Афирмација
на К.Ц.

11.2020
ЦЕЛ:2 Избор на волонтери за Кариерниот Центар
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Р.бр.

1

2

Планирани Активности
-Објавување на конкурс за
волонтери за Кариерен Центар
Собирање и обработка на
пријавените апликации

Временска
рамка
12.2020

3

Хартија, принтер,
тонер, компјутер

Дејана К.

Класер

Дејана К.

Просторија

Петре Г., Дејана К.

Просторија

Филип Ф., Петре Г.
Дејана К.

01.2021
Избор

-

01.2021
ЦЕЛ: 3 Организирање на обука за барање работа

1

Изработка на С.V. и придружно
писмо

03.2021

Хартија, принтер,
тонер, компјутер

2

Барање на информации за
вработување

03.2021

Компјутер,
Интернет, Весници

3

Составување на портфолио за
кариера

4

Одговорна личностнаставници

01.2021

Интервју

4

Ресурси

Маја Т., Емилија С.,

Маја Т., Емилија С.,

Просторија
Маја Т., Емилија С.,

03.2021

Техники за интервју за работа

Просторија
Маја Т., Емилија С.,

04.2021

Резултат
(што се
очекува)
Поголем
број на
апликации
на кандидати
Прва
селекција на
пријавените
кандидати
Втора
селекција на
пријавените
кандидати
Конечен
избор на
волонтери
Изработка на
С.V. и
придружно
писмо
Барање на
информации
за
вработување
Составување
на
портфолио
за кариера
Техники за
интервју за
работа

ЦЕЛ 4: Совладување на финансиски вештини – штедење
Р.бр.

1

2

3

Резултат
(што се
очекува)
Водење дневник за трошоци за
Тефтер
Петре Г., Емилија С.,
Водење
време од две недели
04.2021
дневник за
трошоци за
време од две
недели
Видео презентација на
Проектор,
Петре Г., Емилија С.,
Видео
нерационално трошење пари
05.2021
компјутер
презентација
на
нерационално трошење
пари
Конкурс за најдобар есеј на тема
Хартија
Петре Г., Емилија С.,
Конкурс за
“Како да заштедам пари”
05.2021
најдобар есеј
на тема
“Како да
заштедам
пари”
ЦЕЛ 5: Подготвување на воннаставни активности и интерактивни работилници по повод патрониот
празник на училиштето
Планирани Активности

Временска
рамка

Ресурси

Одговорна личностнаставници
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Р.бр.

Планирани Активности

1

Литературни и ликовни
работилници

2

Воннаставни активности и
интерактивни работилници по
одделни предмети

Временска
рамка
10.2020
11.2020
12.2020

Р.бр.

Лилјана С.,
Анче М.,
Ивона В.

Резултат
(што се
очекува)
Успешна
реализација

Активни
ученици и
успешна
реализација

Јасмина С.У.,
Анче М.,
Подготовки за патрониот празник
Лилјана С,
Соња З.,
Емилија С.,
Ивона В.,
Зорица С. В.
ЦЕЛ 6: Развој на математичко - логичко размислување

Успешно
организиран
патронен
празник

Планирани Активности

Временска
рамка

Математичка работилница
1

10.2020

Турнир во местење (составување)
на Рубикова коцка
2

Хартија,
Принтер,
Компјутер,
Телевизор

Ресурси

Одговорна личностнаставници

Хартија,
Компјутер,
Принтер

Дејана К.,
Натали П.

Проектор,
компјутер

Дејана К.,
Натали П.

Хартија

Петре Г., Маја Т.,
Сафета Ц., Ана С.

03.2021
Тестирање - „Само-евалуација“

3

4

Хартија,
Принтер,
Компјутер,
Телевизор,
Материјали за
цртање и боење
Хартија,
Принтер,
Компјутер,
Телевизор

Одговорна личностнаставници

Предметните
наставници

10.2020
11.2020
12.2020

10.2020

3

Ресурси

04.2021

Спроведување на тест за
интелигенција

Петре Г., Маја Т.,
Сафета Ц.
05.2021

Резултат
(што се
очекува)
Учениците
да научат да
решаваат
комплексни
математички
задачи
Избор на
најбрзите
тројца
ученици
Јаки и
послаби
страни,
самопроценување
, самооценување,
со какви
карактерни
вештини
учениците
располагаат
Избор на
најинтелигентниот
ученик

Програма за Подготовка за вработување и работа
Со цел да се подобрат вештините за вработување кај учениците, во текот на учебната година
ќе продолжи реализацијата на обуките за наставниците кои се дел од училишните тимови на
овој проект. Сите наставници кои ќе ја завршат обуката, ќе се стекнат со правото да ја
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имплементираат програмата за слободните часови на учениците „Подготовка за вработување и
работа“ која официјално е усвоена од Центарот за стручно образование и обука, во рамки од
трета година. Наставниците што нема да ја имплементираат програмата преку слободни часови,
ќе интегрираат содржини од програмата од методска гледна точка во предметите што ги
предаваат (пр. тимска работа, комуникациски вештини, безбедност при работа итн.).
Училиштето, во рамки на стручното образование, со овој проект во текот на учебната 2020/21
година може да формира најмалку една група ученици од трета година што ќе ја следи
програмата „Подготовка за вработување и работа во рамки на слободните часови“, „Учење
преку работа“ во четврта година како и во практичната настава и „Планирање на кариера“ во
втора година. Во гимназиското образование, имплементацијата се одвива преку интегрирање на
содржините во постоечките предмети и проектните активности.
Програма за учење преку работа
Со цел да се подобри практичната настава и работата во компаниите, во текот на учебната
2013/14 година, започна обуката на наставници од стручното образование за програмата
„Учење преку работа“. Оваа програма понатаму се развива преку вклучување на учениците од
четврта година стручно образование со цел на истите да им овозможи соодветно работно
искуство.
Со цел воспоставување на одржлив систем за кариерно советување и насочување на
учениците, Министерството за образование и наука, со поддршка на проектот на УСАИД
„Младинска мрежа за стекнување вештини за вработување“ (Мрежа ЈЕС), започна со
иницијатива за отварање на кариерни центри и едукација на кариерни советници во средните
училишта во РМ. За таа цел, на 01.08.2012 година, потпишан е Меморандум за соработка меѓу
МОН и Мрежа ЈЕС проектот на УСАИД, во кој се дефинирани целите и активностите што
треба да се реализираат за имплементација на системот за кариерно советување и насочување
на учениците. Согласно овој меморандум, започнат е циклус обуки за кариерни советници во
средните училишта, меѓу кои и во СУГС „Кочо Рацин“.
Во СУГС „Кочо Рацин“ проектот на УСАИД „Младинска мрежа за стекнување вештини за
вработување“ (Мрежа ЈЕС) се реализира и во текот на учебната 2013/2014 година, а како втора
фаза на проектот, е проектот „Советување за кариера“ којшто започна со реализација во
учебната 2013/2014 год. Целта на проектот е да ги оспособи учениците на секоја возраст и во
секоја животна ситуација да прават пресек на своите вештини, компетенции и интереси, да
донесуваат одлуки во поглед на нивното образование, обука и занимање; да ги оспособи
учениците сами да управуваат со својот животен пат и кариера во текот на образованието,
работата и други ситуации во кои ќе ги стекнуваат или применуваат своите вештини и
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компетенции. Во рамките на овој проект, во кој учествуваше избраниот тим од СУГС „Кочо
Рацин“: директор, педагог и двајца предметни наставници, дефинирани се следниве
интервениции:
Изработка на програма за обука и соодветни прирачници и упатства за обука, со цел
тимот да се оспособи за кариерно советување;
Обука на тимот за практични советодавни услуги за кариера и професионална
ориентација на учениците во училиштето;
Дефинирање на компетенциите на советникот за кариера;
Примена на стандардите за советници за кариера и акредитација на сертифицирани
советници за кариера;
Изработка на Програма за обука на советници за кариера
Со цел да се зајакнуваат врските меѓу потребите на пазарот на трудот и вештините стекнати
низ образовниот систем; зајакнување на улогата и функционирање на кариерните центри,
воспоставување на систем за кариерно советување, планирање на сопствената кариера,
самопроценка на вештини, способности и интереси, активно барање на работа и сл., во текот на
учебната година ќе продолжи реализацијата на обуките за наставниците кои се дел од
училишниот тим на овој проект. Сите наставници кои ќе ја завршат обуката, ќе се стекнат со
правото да ја имплементираат програмата за слободните часови на учениците „Планирање на
кариера“ која официјално е усвоена од Центарот за стручно образование и обука, наменета за
учениците од втора година, за сите струки и образовни профили, со реализација од 72 часа
годишно, или 2 часа неделно. Програмата ќе се реализира надвор од неделниот распоред на
часови, но со утврден распоред, со дозволена хетерогеност по струки и профили, а хомогеност
по возраст, преку интерактивни методи и современи техники за работа. Наставниците што нема
да ја имплементираат програмата преку слободни часови, ќе интегрираат содржини од
програмата од методска гледна точка во предметите што ги предаваат. Училиштето, во рамките
на стручното образование, со овој проект има можност во текот на учебната 2020/21 година да
формира најмалку една група ученици од втора година што ќе ја следи програмата „Планирање
на кариера“ во рамки на слободните часови. Во гимназиското образование, имплементацијата
ќе се одвива преку интегрирање на содржините во постоечките предмети. Програмата се
заснова на основните компетенции, кои треба да ги поседуваат советниците за кариера за да
можат да даваат кариерни услуги на учениците, составена од следниве 6 модули: Воведен
модул за кариерно советување; Планирање на кариерата; Индивидуално и групно советување;
Кариерно советување во училиштето; Кариерно информирање и пазар на труд; и Различности и
етички норми при советувањето.
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ГОДИШЕН ПЛАН НА ПРОЕКТОТ ОД УСАИД ЗА „МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО
ОБРАЗОВАНИЕТО“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.

Во учебната 2020/2021 година продолжува реализацијата на проектот за меѓуетничка интеграција во
образованието (МИО), којашто започна со реализација во 2013/2014 година, со цел да се согледа
потребата за соработка меѓу училиштата со различен етнички состав, потребата за заедничко планирање,
организирање и реализација на училишните активности, односно редовната настава, воннаставните
активности и целокупната училишна атмосфера и опкружување. За таа цел, во училиштето се формира
тим за интеграција кој ќе биде одговорен за реализација на предвидените активности.

Годишен акционен план во учебната 2020/2021 год.:
Очекуван резултат 1: Зголемени активности за меѓуетничка интеграција (наставни и воннаставни), како
составен дел од годишната програма за работа на училиштата
Опис на активноста
1.1. Годишно планирање за МИО на ниво
на училиште, средба на тимовите за
изработка на акциски план,
планирање на МИО активности во
програмите за работа на УО,
стручната служба, ученичката
заедница, стручните активи и начинот
на реализација на истите)

1.2.

1.3.

1.4.

Планирање и реализација на
заеднички наставни часови во
редовна настава по наставните
предмети: Практична настава, Спорт
и спортски активности, Музичка
култура, Ликовна уметност,
Странски јазик, Информатика,
Слободни часови/Проектни
активности (фузирање на минимум 2
паралелки во секоја наставна година
кои заеднички ќе ја следат наставата
по одреден наставен предмет).
(Реализацијата на заедничките
часови се планира да биде минимум
50 проценти од вкупниот годишен
фонд по конкретниот предмет)
Планирање и реализација на
заеднички наставни часови по други
наставни предмети (наставниците
имаат задача да реализираат
минимум 2 заеднички часа годишно)
Отворени заеднички часови со
можност останатите наставници да
ги посетат заедничките часови и да
видат на кој начин нивните колеги ги

Одговорни
институции
СУГС „Кочо
Рацин“,
турските
паралелки од
СУГС
„Јосип Броз
Тито“ и
други
училишта на
Град Скопје
СУГС „Кочо
Рацин“ и
турските
паралелки од
СУГС
„Јосип Броз
Тито“

Временска
рамка
Септември

Индикатори

Ресурси

Поддршка и
следење
СИТ од
училиштата
Комисија за
унапредување на
меѓуетничката
интеграција во
училиштата

Изработен акциски
план за МИО
активности на ниво
на училиште како
составен дел на ГП

Човечки

Септември
2020 - Мај
2021

Реализирани
заеднички часови,
изготвени
заеднички
планирања,
извештаи

Човечки
и
материјални

СИТ од
училиштата
Комисија за
унапредување на
меѓуетничката
интеграција во
училиштата, БРО;
ЦСОО

СУГС „Кочо
Рацин“ и
турските
паралелки од
СУГС
„Јосип Броз
Тито“
СУГС „Кочо
Рацин“ и
турските
паралелки од

Септември
2020 -Мај
2021

Реализирани
заеднички часови,
изготвени
заеднички
планирања,
извештаи

Човечки
и
материјални

Ноември Декември
2020

Реализирани
отворени часови,
изготвени
заеднички

Човечки
и
материјални

СИТ од
училиштата
Комисија за
унапредување на
меѓуетничката
интеграција во
училиштата
СИТ од
училиштата
Комисија за
унапредување на
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1.5.

реализираат овие часови, кои
техники и методи на предавање ги
користат и сл.
Мултиетнички интегрирани секции
(спротски, драмски, еко,
фотографија и др.)

1.6.

Мултиетнички мешани хорови и
музички групи

1.7.

Формирање на интегрирани дебатни
клубови на ниво на училиште

1.8.

Заедничко одбележување на
значајни датуми и личности

1.9.

Учества во проекти

1.10. Мултикултурни и интеркултурни
работилници, работилници за
демократска партиципација,
човекови права, права на детето,
мировно образование
1.11. Организирани посети на
интегрирани групи ученици на
значајни културни и историски места
и објекти, настани и манифестации
1.12. Реализација на заеднички научни и
истражувачки екскурзии

СУГС
„Јосип Броз
Тито“
СУГС „Кочо
Рацин“ и
турските
паралелки од
СУГС
„Јосип Броз
Тито“
СУГС „Кочо
Рацин“ и
турските
паралелки од
СУГС
„Јосип Броз
Тито“
СУГС „Кочо
Рацин“ и
турските
паралелки од
СУГС
„Јосип Броз
Тито“
СУГС „Кочо
Рацин“ и
други
училишта на
Град Скопје
СУГС „Кочо
Рацин“ и
други
училишта на
Град Скопје
СУГС „Кочо
Рацин“ и
други
училишта на
Град Скопје
СУГС „Кочо
Рацин“ и
други
училишта на
Град Скопје
СУГС „Кочо
Рацин“ и
други
училишта на
Град Скопје

планирања,
извештаи

меѓуетничката
интеграција во
училиштата
СИТ од
училиштата

Март 2021

Реализирани
активности,евиденција во дневник за
работа на
паралелка, извештај

Човечки
и
материјални

Февруари Април 2021

Реализирани
активности,евиденција во дневник за
работа на
паралелка, извештај

Човечки
и
материјални

Комисија за
унапредување на
меѓуетничката
интеграција во
училиштaта

Октомври
2020 - Мај
2021

Реализирани на
дебати на различни
теми, извештаи

Човечки
и
материјални

СИТ од
училиштата

Декември
2020 - Мај
2021

Реализирани
манифестации,
извештаи,
фотографии

Октомври
2020 - Јуни
2021

Комисија за
унапредување на
меѓуетничката
интеграција во
училиштaта
СИТ од
училиштата

Човечки
и
материјални

Комисија за
унапредување на
меѓуетничката
интеграција во
училиштaта

Март 2021 Мај 2021

Реализирани
проекти, извештаи,
фотографии,
презентација на
проектот
Подготовки за
работилници,
реализирани
работилници,
извештаи,
фотографии,
евалуациски листи
Извештаи,
фотографии

Човечки,
материјални,
финансиски
Човечки
и
материјални

Човечки
и финансиски

СИТ од
училиштата

Март 2021 Мај 2021

Извештаи,
фотографии

Човечки
и финансиски

Комисија за
унапредување на
меѓуетничката
интеграција во
училиштaта

Ноември
2020 - Мај
2021

Очекуван резултат 2: Град Скопје и средните училишта - партнери во реализација на заеднички проекти и
организација на настани од интерес на заедницата кои промовираат меѓуетничка интеграција
Опис на активноста
2.1.

Учество на младинска отворена
дебата на ниво на средни училишта
на Град Скопје

Одговорни
институции
СУГС „Кочо
Рацин“ и
други
училишта на
Град Скопје

Временска
рамка
Октомври
2020 - Мај
2021

Индикатори

Ресурси

Извештаи,
фотографии

Човечки
и
материјални

Поддршка и
следење
СИТ од
училиштата
Комисија за
унапредување на
меѓуетничката
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2.2.

Презентација за најдобри практики
за МИО

СУГС „Кочо
Рацин“ и
други
училишта на
Град Скопје

Октомври
2020

Извештаи,
фотографии

Човечки,
материјални,
финансиски

2.3.

Еко, волонтерски и хуманитарни
активности

СУГС „Кочо
Рацин“ и
други
училишта на
Град Скопје

Декември
2020 - Март
2021

Извештаи,
фотографии

Човечки,
материјални,
финансиски

2.4.

Посета на Советот на Град Скопје
(ученичка заедница, претставници од
СИТ за промоција)

Март 2021

Извештаи,
фотографии

Човечки

2.5.

Поттикнување на младински
иницијативи од страна на
училишната заедница

СУГС „Кочо
Рацин“и
турските
паралелки од
СУГС
„Јосип Броз
Тито“
СУГС „Кочо
Рацин“ и
други
училишта на
Град Скопје
претставници од
МИМО
проект,
МЦГО

Октомври
2020 - Мај
2021

Реализирани
младински акции,
извештаи,фотограф
ии

Човечки,
материјални

2.6.

Денови на интеркултура (изложба на
фотографии, музички настани,
поетски читања, хуманитарни акции,
спортски турнири, креативни
работилници)

СУГС „Кочо
Рацин“
Град Скопје
и други
училишта на
Град Скопје

Ноември
2020 - Мај
2021

Реализирани денови
на интеркултура

Човечки,
материјални,
финансиски

интеграција во
училиштaта
СИТ од
училиштата
Комисија за
унапредување на
меѓуетничката
интеграција во
училиштaта
СИТ од
училиштата
Комисија за
унапредување на
меѓуетничка
интеграција во
училиштата
Локална заедница
Бизнис заедница
СИТ од
училиштата
Комисија за
унапредување на
меѓуетничка
интеграција во
училиштата
СИТ од
училиштата
Комисија за
унапредување на
меѓуетничка
интеграција во
училиштата
Локална заедница
Бизнис заедница
СИТ од
училиштата
Комисија за
унапредување на
меѓуетничка
интеграција во
училиштата
Локална заедница
Бизнис заедница

Очекуван резултат 3: Подобрено изучување на јазиците на припадниците на заедниците
Опис на активноста
3.1.

Зборувам на јазикот на мојот другар
(курсеви за изучување на јазикот на
“другиот“ наменети за ученици и
наставници)

Одговорни
институции
СУГС „Кочо
Рацин“ и
турските
паралелки од
СУГС
„Јосип Броз
Тито“

Временска
рамка
Ноември
2020 - Мај
2021

Индикатори

Ресурси

Реализирани
курсеви,број на
наставници и
ученици кои ги
посетиле курсевите

Човечки,
материјални,
финансиски

Поддршка и
следење
СИТ од
училиштата
Комисија за
унапредување на
меѓуетничка
интеграција во
СУГС

Очекуван резултат 4: Подобрена училишна клима за меѓуетничка интеграција-сензибилизиран наставностручен кадар
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Опис на активноста

Одговорни
институции
СУГС „Кочо
Рацин“ ,
Град Скопје,
претставници од
МИМО
проект,
МЦГО, БРО,
ЦСОО

Временска
рамка
Јануари Февруари
2021

Индикатори

Ресурси

Реализирани обуки,
извештаи

Човечки,
материјални

4.1.

Учество на обуки на
наставен/стручен кадар, УО, СР за
планирање и реализација на МИО
активности

4.2.

Учество на наставен кадар, ученици
и родители на тркалезна маса за
придобивките и постигнувањата од
активностите за МИМО во
организација на Град Скопје

СУГС „Кочо
Рацин“ ,
Град Скопје,
претставници од
МИМО
проект,
МЦГО, БРО,
ЦСОО

Јануари Февруари
2021

Извештаи,
фотографии

Човечки,
материјални,
финансиски

4.3.

Учество на конкурс за грантови за
поддршка на активности за МИМО

Септември
2020 - Мај
2021

Број на добиени
грантови

Човечки

4.4.

Учество на обуки за наставници за
подготовка и реализација на
заеднички часови

СУГС „Кочо
Рацин“ и
училиште во
кое
наставата се
следи на два
или повеќе
наставни
јазици,
МОН,
МЦГО,
ОБСЕ
СУГС „Кочо
Рацин“,
Град Скопје,
претставници од
МИМО
проект,
МЦГО, БРО,
ЦСОО

Октомври
2020 Април 2021

Број на обучени
наставници

Човечки,
материјални,
финансиски

4.5.

Учество на обуки за директорите на
средните училишта, со цел
подобрување на нивните вештини за
управување и раководење на
процесот за МИМО во нивното
училиште

СУГС „Кочо
Рацин“,
Град Скопје,
претставници од
МИМО
проект,
МЦГО, БРО,
ЦСОО

Јануари Февруари
2021

Број на обучени
наставници

Човечки,
материјални,
финансиски

Поддршка и
следење
СИТ од
училиштата
Комисија за
унапредување на
меѓуетничка
интеграција во
училиштата

СИТ од
училиштата
Комисија за
унапредување на
меѓуетничка
интеграција во
училиштата
претставници од
МИМО проект,
МЦГО, БРО,
ЦСОО
СИТ од
училиштата
Комисија за
унапредување на
меѓуетничка
интеграција во
училиштата

СИТ од
училиштата
Комисија за
унапредување на
меѓуетничка
интеграција во
училиштата
претставници од
МИМО проект,
МЦГО, БРО,
ЦСОО
СИТ од
училиштата
Комисија за
унапредување на
меѓуетничка
интеграција во
училиштата
претставници од
МИМО проект,
МЦГО, БРО,
ЦСОО
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Август 2020 год.

Директор
м-р Благица Павловска
___________________

Датум на изработка: Август 2020 год.
Институција: СУГС „Кочо Рацин“ - Скопје
Одговорно лице: Директор – м-р Благица Павловска

Тим на изработка:
•

Директор - м-р Благица Павловска

•

Педагог – м-р Катерина Сапунџиева - Димова

Завршна одредба
Оваa програма влегува во сила со денот на донесувањето.

Број ______________
________________2020 година
Скопје

СОВЕТ Н
С АО ВГ ЕР ТА ДН СА К ГОРПАЈ ЕД С К О П Ј Е

K Ё SH I LL I KI QYTETIT
Ё SH I LLTË
I I SHKUPIT
QYTETIT TË SHKUPIT
ПРЕТСЕДАТЕЛ,ПРЕТСЕДАТЕЛ,
KRYETAR,
KRYETAR,
Ирена Мишева
Irena
Misheva
Љубица Јанчева
Ljubica Jancheva
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