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1. Вовед
Образованието е лулка на знаењето. Знаењето е отворена врата за чекор понатаму
во животот.
СОУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија е синоним за добро организирано и
квалитетно училиште. Годишната програма на Училиштето претставува оперативен
план со кој е програмирана целокупната работа.
Говорот на нашата дејност е огледало на нашите афинитети – да бидеме
претпазливи пред иднината, но да ги користиме придобивките од минатото.
Во композицијата наречена образовен систем, ние сме алката која го поврзува
младиот човек со идната професија. Неговата определба во средношколските клупи е
негова идна патека по која ќе чекори во животот. Колку што повеќе се даваме себеси,
како раководен тим, наставници и, пред сè, работници, толку повеќе сме учители на
животот, патокази на сообраќајната раскрсница во која влегува ученикот после
завршувањето на средното образование.
Годишната програма на СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија е првиот и основен
документ на планирани активности со која ефикасно се следи воспитно-образовниот
процес, се предвидуваат формите и начините на работа.
Годишната програма на СОУ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија е законски документ
кој се донесува врз основа на Член 29 од Законот за средно образование и Член 71 од
Статутот на СОУ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија.
Основата на изработка на Годишната програма се темели и врз други правни акти
како: Националната програма за развој на образованието во Рапублика Македонија;
Развојниот план на Училиштето; Годишниот извештај за работа на Училиштето во
претходната учебна година; Оценка од интегрална евалвација; Заклучоци од Стручните
активи; Условите за работа во Училиштето и локалната средина; Проектот за
интеграција на еколошка едукација во образовниот систем; Препораки од
самоевалвација на Училиштето. mm
Колку што ние сме внесени во педагошко-образовниот процес, толку повеќе ги
црпиме животните вештини од средината во која живееме и се движиме. Нашите навики,
нашиот начин на комуницирање, нашето размислување е огледало за средината и
лекција за младата генерација.

2. Лична карта на Училиштето
Табела бр.2.1 Општи податоци за Училиштето
Име на Училиштето
Адреса, општина, место
Телефон
Фах
Е-маил
Основано од

Верификација-број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површина на објектот
Површина на училишниот двор
Површина на спортски терени и игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на загревање на Училиштето
Број на паралелки
Број на смени
Образовни профили

Статус на еко-училиште (зелено знаме,
сребрено или бронзено ниво)
Датум на добиен статус

СОУ „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија
„Македонија“ бр.1, Гевгелија, Гевгелија
034-212-032
034-212-032
ucjosifjosifovski@t-home.com
Собрание на Општина Гевгелија (основните права и
обврски на УЦ „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија се
пренесуваат на Општина Гевгелија согласно
Одлуката за пренесување на основните права и
обврски над постојните државни средни училишта и
на градот Скопје и пренесување на права на
сопственост на објектите, објавено во Сл. Весник на
РМ бр.51/205)
11-187211
12.7.1978
Македонски
1958 година
Тврда градба
3157м2
11490м2
398,75м2
Да
Централно парно на нафта
40
2
 Гимназиско образование
 Угостителско-туристичка струка (ХТТ,
келнери и готвачи)
 Машинска струка
 Економско-правна и трговска (економски
техничар)
Нема
Нема
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Табела бр.2.2 Просторни услови за работа на Училиштето
Вкупен број на училишни згради
Број на подрачни училишта
Бруто-површина
Нето-површина
Број на спортски терени
Број на катови
Број на училници
Број на помошни простории
Училишна библиотека
Начин на загревање на Училиштето

1
Нема
14647м2
3157м2
2
П+2
30
27
1
Централно парно на нафта

Табела бр.2.3 Постоечки материјално-технички средства
Компјутери
ЛЦД проектори
Кабинет за послужување и готварство
Работилници за машинска струка
Кабинет биологија
Кабинет физика
Кабинет хемија
Кабинет информатика
Кабинет музичка уметност
Кабинет ликовна уметност
Апарат за дијагностика за кабинет по мехатроника
Универзален мерен инструмент
Бетонски корпи за отпадоци; жардинери
Електронски (смарт) табли

170
30
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
8+5
3

Табела бр.2.4 Изработено пред почеток на учебна година
Отстранување на постоечка железна врата на холот, први
спрат исток
Дезинфекција, дератизација и дезинсекција

5

1
3157м2

Слика бр. 2.1 Мапа на Училиштето

Слика бр.2.2 План на просториите
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7

8
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Табела бр.2.6 Структура на Училиштето
Членови на Училишниот одбор
(име и презиме)

Членови на Совет на родители
(име и презиме)

Претседател: Бранко Бизоев
Заменик-претседател: Лилјана Андонова
Членови:
1. Иван Шапкаров
2. Сашо Папалазов
3. Александар Калиников
4. Александар Атанасов
5. Васка Андреева
6. Пепа Динова
1. Јасмина Костова-Папалазова
2. Зоран Филов
3. Офелија Проданова
4. Ристо Стојанов
5. Тихомир Ручкоманов
6. Митко Брзанов
7. Марина Гребенакова
8. Костадинка Стојанова
9. Благојче Ангелов
10. Сандо Богданов
11. Сузана Динева
12. Зоран Миов
13. Јелена Јовановска
14. Бранко Атанасов
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Стручни активи (видови)

Членови на ученичка заедница
(број на ученици)
Членови на еко-одбор (број)

15. Наташа Маџунковска
16. Маја Камберова
17. Марија Миндизова
18. Рајна Дрљанова
19. Даниела Ѓоргиева
20. Јулија Коциќ
21. Силвана Џотова
22. Софија Миова
23. Роза Поп-Илиева
24. Александар Букаршлиев
25. Никола Сулев
26. Ванчо Михајлов
27. Жаклина Танчева
28. Митко Кортелов
29. Сања Танова
30. Маја Карајанова
31. Софија Николовска-Дојранлиева
32. Зорица Делиманова
33. Розита Андонова
34. Нада Петкова
35. Николчо Јованов
36. Тереза Дучкова
37. Билјана Динова
38. Оливера Спасовска
39. Сања Спасова
1. Француски јазик
2. Англиски јазик
3. Економско-правен
4. Историја, филозофија, социологија, логика,
музичка уметност и уметност
5. Спорт и спортски активности
6. Македонски јазик
7. Математика, информатика и физика
8. Угостителско-туристички актив
9. Биологија, хемија и географија
10. Машински актив
892
151
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Табела бр.2.7 Наставен кадар
Етничка и полова структура на
наставен кадар
Македонци
Други
М
Ж
М
Ж
38
52
30
43
/
/
/
3
/
/
1
2
/
/
6
4
/
/
1
/
/
/

Вкупно
Број на вработени
Бој на наставен кадар
Број на стручни соработници
Административни работници
Техничка служба
Директор

87
73
2
1
10
1

Табела бр 2.8 Степен образование на вработени
Образование
Високо образование
Виша стручна спрема
Средно образование

Број на вработени
77
3
4

Табела бр. 2.9 Старосна структура на вработени
Години
20-30
31-40
41-50
51-до пензија

Број на вработени
6
26
26
29

Табела бр. 2.10 Ученици

Год.
I
II
III
IV

Број на
класови

Број на
ученици

11
10
10
8

253
225
217
197

Етничка и родова структура
Македонци
Срби
Турци
вкупно

вкупно

вкупно

223
213
195

/
1
4
2

/
1
/
/

Роми
м
ж
/
/
/

Табела бр. 2.11 Наставен јазик
Наставен јазик- Наставен
македонски
јазик-албански
Број на класови
39
/
Број на
892
/
ученици
Број на
73
/
професори
12

Наставен
јазик-турски
/

Наставен
јазик-српски
/

/

/

/

/

3. Мисија и визија
Мисијата на СОУ ,,Јосиф Јосифовски” - Гевгелија ги нагласува целите и
приоритетите во работата на Училиштето, а ги содржи нашите вредности, верувања,
очекувања и интереси.
Изјава на мисијата
Мисијата на Училиштето е образование заради квалитетна иднина, меѓусебно
разбирање и почитување на етичките стандарди, соработка и прифаќање на припадници
од различни етникуми.
Ние нудиме образовни услуги кои овозможуваат оспособување на младите за
работа и живот, користејќи современа образовна технологија, со што се поттикнува
доверба и почитување од нашите ученици и нивните родители.
Нашето училиште применува иновативни, стимулативни искуства и пракса во
учењето, со што учениците ќе ја зајакнат индивидуалната ефективност.
Училиштето нуди услови за развивање на интелектот, талентот и социјализација на
личноста. Воедно се поттикнува клима на отвореност и заемна поддршка, со што сите
асоцирани кон Училиштето ќе бидат вклучени и посветени на училишната мисија. На
тој начин Училиштето оформува и понудува здрави и подготвени личности во интерес
на целото општество.

Мото – Чекориме напред со силата на знаењето
Лого

Визија
Нашата визија е: Училиште кое ќе биде почитуван партнер во заедницата и ќе
продуцира успешен кадар за квалитетна иднина, да претставува безбедна средина со
пријатна клима за работа на учениците од разни етнички заедници, во која ќе им се даде
можност за усвојување нови знаења, развивање на сопствените способности и
афинитети и нивна практична примена во животот.
За остварување на оваа визија во Училиштето постои соодветен простор опремен
со нагледни средства и информатичко-комуникациска технологија. Преку користење на
искуствата од традицијата, со добра организација и стручен наставен кадар, со
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максимално ангажирање и мотивирање за да се постигне крајната цел – модерно и
современо училиште.

4. “Lessons Learnd” - Веќе научено/Стекнати искуства
Континуирано, во изминатите учебни години, се реализираат проектите: СПИН,
ГЛОБЕ и проектот Коњичка индустрија и туризам од програмата ЕРАЗМУС +,
реализиран во биотехничка школа ГРМ Ново Место, Словенија. Истите проекти се
реализираа и минатата учебна година.
Во реализацијата на овие проекти согледани се следните придобивки и искуства:




СПИН - успешно е реализирана поголема поврзаност на стручното и
теоретското знаење со практична обука, во соработка со локалниот бизнис.
ГЛОБЕ - следење на климатските промени преку внесување на одредени
параметри кои се однесуваат на нашето поднебје, во базата на податоци на
ГЛОБЕ.
Коњичка индустрија и туризам – опфаќа мобилност и практична обика на
ученици од втора и трета година угостителска струка во Ново Место
Словенија. Практичната обука ги опфати следниве активности:
 теоретски и практични часови за психологија на коњите, вовед во јавање,
придобивките од терапевско јавање, основните елементи за развивање на
коњичката индустрија како модул за туристички бизнис
 дисиминација и презентација на стекнати знаења и вештини

Од минатат учебна година останаа нереализирани следните развојни цели:




обука на наставници
доградување на 12 нови училници
реконструкција на кабинетите по послужување и готварство и воведување
ХАССАП систем.
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5. Подрачја на промени, приоритети и цели
Од констатираната состојба во годишните извештаи, самоевалвацијата и
Програмата за развој се земаат следните подрачја и потреби кои се приоритетни за
учебната 2015/2016 година: материјално техничките услови за работа во училиштето и
подобрување на наставниот процес.
Табела бр.5.1 Од приоритети кон цели
Каде сме сега?
Самоевалуација на Училиштето приоритети

Каде сакаме да бидеме?
Цели

 Потреба од подобрување на дисциплината
во Училиштето
 Потреба од поголема соработка со
родителите
 Нередовноста во наставата
 Стандардизиран начин на изготвување на
тестови на знаења по нивоа
 Составување на прашања содржани во
тестот на знаење
 Бодирање на прашањата
 Бодовната скала за оценување на тестот на
знаење
 Усогласување на оценувањето по предмети
и наставници
 Потреба од современ стил на готвење

Цел 1
Поголема вклученост на родителите во
воспитно образовниот процес на Училиштето






Цел 4
Доградување на 12 нови училници









Цел 2
Обука на наставници на теми:
 Изработка на тестови на знаења по нивоа
 Изедначување на критериуми за
оценување

Цел 3
Проект Молекуларна гастрономија

Работа во една смена
Заштеда на енергија
Подобрување на наставниот процес
Можност за одржување на додатна и
дополнителна настава
Поголемо учество на ученици во
воннаставни активности
Застарени кабинети по готварство и
послужување
Отежната практична настава
Задолжување од инспекциски надзор за
воведување на ХАССАП- систем
Подобрување и осовременување на
наставниот процес
Реализација на интерактивна настава
Примена на ИКТ во наставата

Цел 5
Реконструкција на кабинетите по послужување
и готварство и воведување на ХАССАП-систем

Цел 6
Доопремување на кабинети со ЛЦД проектори
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6. Акциски планови
Табела бр.6.1 Акциски план за конкретни задачи, активности, време за реализација, одговорни лица, ресурси, инсрументи, очекувани
резултати, следење и потребен буџет
Година 2015/2016
Временска рамка (месеци)
11 12 1 2 3 4 5 6

Задача

Активност

Цел 1
Поголема
вклученост на
родителите во
воспитно
образовниот
процес на
училиштето

1.1
Организирање
хуманитерни и
еколошки
акции

Директор,
наставници,
стручна
служба,
родители

Цел 2
Обука на
наставници:
- Изработка на
тестови на
знаења по
нивоа
-Изедначување
на критериуми
за оценување
Цел 3
Проект
Молекуларна
гастрономија

2.1
Барање до
БРО за
реализација на
обуката

БРО

Човечки и
материјални
ресурси

Барање

2.1
Апликација до
Националната
Агенција за
европски
образовни
програми и
мобилност

Националната
Агенција за
европски
образовни
програми и
мобилност

Директор
Наставници
Ученици

Апликацијата

9

10

7

8

Носител

Начин на
спроведување
(ресурси)
Реализација на
хуманитарни
акции и
еколошки
акции

Следење
Одговорно
лице

Инструменти

Очекувани
резултати

Културна
програма за
реализација
на
хуманитарнит
еи
еколошките
активности

Поголема
еколошка
свест,
училишна
клима за
соработка и
хуманост
меѓу
учениците,
зголемена
соработка на
релација
училиштеродител
Задоволувањ
е на
професионал
ниот развој
на
наставниците

Директор,
наставници,
стручна
служба,
претседател
на Совет на
родители

Современ
стил на
готвење

Директор
НА

Потребен
буџет
50 000 ден

Директор,
стручна
служба

43.571 евра

Цел 4
Доградување
на 12 нови
училници

4.1
Проект план
за изградба

Локалната
заедниза,
директор

Отворена
постапка

Проект,
предмер
пресметка

Цел 5
Реконструкциј
а на
кабинетите по
послужување и
готварство и
воведување на
ХАССАП
систем
Цел 6
Доопремување
на кабинети со
ЛЦД
проектори

5.1 Проект
план за
реконструкциј
а на
кабинетите

Директор

Отворена
постапка

Проект,
предмер
пресметка

6.1 Барање до
МОН

МОН

Директор
Наставници
Ученици

Барање
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Зголемен
училишен
простор,
подобри
услови за
работа
Современи
услови за
реализација
на
практичната
настава

Директор,
надзорен
орган

Осовременув
ање на
наставата

Директор

Директор,
надзорен
орган

20 милион.
Ден.

7. План за евалвација на акциските планови
Табела бр.7.1 План за евалвација на акциските планови

Цел 1
Поголема
вклученост на
родителите во
воспитно
образовниот
процес на
Училиштето
Цел 2
Обука на
наставници

Цел 3
Проект
Молекуларна
гастрономија

Цел 4
Доградување на
12 нови
училници
Цел 5
Реконструкција
на кабинетите
по послужување
и готварство и
воведување на
ХАССАПсистем
Цел 6
Доопремување
на кабинети со
ЛЦД проектори

Критериуми за
успех
Зголемување на
соработката со
родителите

Програма за
еколошки и
хуманитарни
активности

Индикатор за
успешност
Вклученост на
родителите во
работата на
Училиштето

Одговорен за
следење
Директор,
претседател на
Совет на
родители

Повратна
информација
Пофалници

Зголемена
стручна
оспособеност на
наставниците за
реализација на
настава
Подобрување на
наставата по
готварство

Обуки
извршени од
страна на БРО

Зголемена
стручност на
наставниците

Директор,
стручна служба

Сертифакaти

Проект
Молекуларна
гастрономија

Реализиран
проект

Сертификати

12 нови
училници

Проект,
предмер
пресметка

Дозвола за
пуштање во
употреба

Директор,
Националната
Агенција за
европски
образовни
програми и
мобилност
Директор,
надзорен орган

Два нови
кабинети за
послужување и
готварство

Проект,
предмер
пресметка

Дозвола за
пуштање во
употреба

Директор,
надзорен орган

Воведен
ХАССАП
систем

Опремени
кабинети со
ЛЦД проектори

Барање

Поставени
ЛЦД проектори
во кабинети

Директор,
одговорни
наставници

Реализација на
современа
настава

Инструменти

18

Технички
прием

8. Календар за работа 2014-2015
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Табела бр.7.2 Еколошки календар
16. септември
22. септември
8. октомври

Светски ден за заштита на озонската обвивка
Меѓународен ден без автомобили
Меѓународен ден за намалување на уништувањето на
природата
15. октомври
Меѓународен ден на пешаците
16. октомври
Меѓународен ден на храната
5. март
Светски ден за заштите на енергија
22. март
Светски ден за заштеда на водите
7. април
Светски ден на здравјето
22. април
Светски ден на планетата
15. мај
Светски ден за заштита на климата
31. мај
Светски ден против пушењето
5. јуни
Светски ден за заштита на животната средина
Ден на дрвото - ден на еколошка акција на младите и граѓаните на РМ - ненаставен ден.
Ден на акција на еко-училиштата - се реализира два пати во текот на една учебна година.
Ајде Македонија - ден за еколошка акција на младите и граѓаните на Република Македонија.
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9. Настава
9.1 Организација на задолжителна настава
Задолжителен прв странски јазик е Англиски јазик, а втор странски јазик е Француски
јазик.
Табела бр.9.1.1 Поделба на класно раководство
Име и презиме

Клас

Лилјана Андонова
Бисерка Гунова
Виолета Аризанова
Зоран Филов
Билјана Панова
Софија Тошева-Раманчева
Сашко Колев
Велика Бизоева
Зорица Лешевска
Зоран Аврамов
Тања Чугунцалиева
Софка Кочева
Драгица Петкова
Александра Ќаева
Емилија Дуганова
Горан Манев
Јасмина Узунова
Андријана Џинова
Бранко Бизоев
Андон Картов
Стефчо Стефанов
Даниела Џишева
Роза Танева
Милан Лешевски
Жаклина Атанасова
Тони Аврамов
Јасмина Мицева
Михаил Гелов
Весна Аризанова
Марина Калкова
Љупчо Кавазов
Андигона Костадинова
Драгица Аризанова
Миле Смилков
Кирил Арнаудов
Блашка Чугунска
Тодорка Дагалева
Русица Атанасова
Вера Светозаревиќ

I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
I-9
I-10
I-11
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
II-7
II-8
II-9
II-10
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
III-6
III-7
III-8
III-9
III-10
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
IV-7
IV-8
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Табела бр.9.1.2 Поделба на часови по наставен кадар

Име и презиме

Наставен предмет

Прва
година
клас

Зоран Филов

Математика

3,4

втора
година
клас

трета
година
клас

Линеарна алгебра и
аналитичка геометрија

1,4

Програмски јазици

4,5

Бранко Бимбиловски

Математика

Бранко Бимбиловски

Математичка анализа
изборна настава

Драгица Петкова

Математика

4,5

четврта
година
клас

2,3
1,2,3,4
3

2

1,2,3

5

Алгебра

2

Математичка анализа
Сашо Папалазов

2

Математика

11

1,4,5,10

Математика за економисти

6

Алгебра

4

Јасмина Папалазова

Математика

1,5,6

Русица Атанасова

Математика

7,8

6
7,8

Информатичка технологија
11

7

7

7

6,7,8

Програмски јазици

1,2

Павлина Ќаева

Информатика

1,2,3,4,5,6
,7,8,9,10

Славица Маркова

Македонски јазик и
литература

6

Александра Ќаева

Македонски јазик и
литература

7,8

1,5

6,7

3,6

Говорење и пишување

7,8

1

3

Македонски јазик и
литература

4

Говорење и пишување

Тони Аврамов

7

1,2,3,5

Информатика

Жаклина Атанасова

6

2,3,9

математика изборна настава
Горан Манев

Проектни
активности и
слободни
часови на
Училиштето

3,5,6

4

Македонски јазик и
литература

2,4,5

Говорење и пишување

2
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5

Литературни
клубови и
драмски
секции

Бисерка Гунова

Даниела Џишева

Македонски јазик и
литература

2,3,4

2,4

Македонски јазик и
литература

1

Говорење и пишување

1

Тања Чугунцалиева

Македонски јазик и
литература

7,8,11

Наталија Лазарова

Библиотека

/

Снежана Дагалева

Македонски јазик и
литература

9,10

Кристина Трајкова

Англиски јазик

9,10,11

Јован Самарџиев

Англиски јазик

Кристина Пренда

Англиски јазик

Емилија Дуганова

Англиски јазик

Вера Светозаревиќ

Англиски јазик

Вера Светозаревиќ

Англиски јазик изборна
програма

Марија Котев

Англиски јазик

Андријана Џинева

Англиски јазик

Литературни
клубови и
драмски
секции

1,2,3

9,10

8,10
/

/

/

Библиотека

9
9

5

2,4,6

1,2,3,5,10
1,2,3,4,5

8,6

1,5
9

4
8

Библиотека

6

1,2,3,4,10

3

8,6

8

6
6
7

Агенциско работење

7

7

8

Агенциско изборен

7

8

8

8

8

Бранко Бизоев
Маркетинг

8

Хотелско работење

8

Хотелско работење

8

Хотелско изборен

8

8

Практична настава

8

8

Велика Бизоева
СПИН
Основи на УТ

8

Култура на однесување

8

Економија на туризмот

8

Практична настава

8

Лидија Јовановска
Бизнис

8

Готварство

9
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9

8

Послужување

10

Практична настава

10

Љупчо Кавазов
Марина Калкова

Послужување

10
10

Угостителско послужување

10

Практична настава послужување

10

Готварство

10

Основи на угостителско и
туристичко работење

9,10

Практична настава готварство

9

Слободан Ѓоргиевски

Готварство со практична
настава

9

Андигона Костадинова

Биологија

1,2,3,4,5

Биологија

9,10

Хигиена и екологија

8,9,10

9
1,4,5
Иновации и
претприемниш
тво

5

Зорица Лешевска
Храна и пијалаци

9,10

Лилјана Андонова

Биологија

1,2,3,4,5

Роза Танева

Француски јазик

6

6

1,2,3,4,5

1,2

Весна Аризанова

Француски јазик

1

1,2,3,4,5

8

3,4,5

Мирјана Чамџиќ

Француски јазик

2,3,4,5

1,2,3,4

Латински јазик
Ивана КркотиќПрошевска

Француски јазик

3
10,8

8,10

10

3

1,2,4,5

Латински јазик – почетен
Латински јазик – продолжен

Розета Картова

1

Културно-историско
наследство

8

Ликовна уметност

7,9,10,11

Драги Хаџи-Николов

Ликовна уметност

1,2,3,4,5,6
,8

1,2,3,4,5

Драгица Аризанова

Географија

4,5

1,2,9,10

Блашка Чугунска

Географија

1,2,3

Туристичка географија

8

Економска географија

8

Ликовнотроречки
проекти
1,2,4,5
Природни
наукигеографија

3,4,5

6
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Иновации и
претприемниш
тво

Милан Лешевски

Хемија

5

4,5

Софка Кочева

Хемија

1,2,3,4

1,2,3

Граѓанско образование

1,2,3,4,5

1
4,5

9

6,7,8

Организација

6

Менаџмент

6

Сметководство

6

1-проектна
прва година
Слободни
часови на
училиштето

6

Практична настава

6

Деловно работење

6

6

Снежана Кичукова
Сметководство изборен

6

Маркетинг

6

Основи на бизнисот

6

Практична настава

Јасмина Мицева

6

Статистика

6

Бизнис

6

Бизнис и претприемништво

6
1,2,3,4,5

Бизнис - изборен

6

Конституционо уредување

6

Основи на правото

6

6

6

Билјана Панова

Софија ТошеваРаманчева

Вовед во правото

1,2,3,4,5

Право

6

6

Економија

6

1,2,3,4,5
,6

Економија - изборна настава

6

Деловно работење

6

Практична настава

6

Јасмина Узунова
Менаџмент

Јасмина Јанашлиева

1,2,3,4,5

Основи на бизнисот

6

Социологија

6

Педагогија

3

Логика
Ирена Трајкова

Социологија

Снежана АрџанлиеваТанева

Етика

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

1,2,3,4,5
Слободни
часови на
училиштето

3

Филозофија
Стефчо Стефанов

Слободни
часови на
училиштето

1,2,3,4,5

Психологија

9,10
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8

Миле Смилков

Историја

Костадин Андонов

Историја

Костадин Андонов

Историја на Македонија

Тодорка Дагалева

Историја

1,2,3,4,5,6
,7,8

9,10

Марија Танева

Физика

3,4

7

Марија Танева

Физика изборна програма

Марија Танева

Електротехника

Марија Танева

Електротехника изборна
програма

Сашко Колев

Физика

Сашко Колев

Електротехника изборна
програма

Сашко Колев

Физика изборна програма

Рамона Панорова

Физика

Никола Караколев

Спорт и спортски активности

Зоран Аврамов

Спорт и спортски активности

10

Влатко Семенаков

Спорт и спортски активности

6,7,8,9,11

Виолета Аризанова

Спорт и спортски активности

1,2,3

Илија Аризанов

Спорт и спортски активности

9

6

Кирил Арнаудов

Спорт и спортски активности

2,3,4

1,2,3,4

Душан Киров

1,2,3,4,5
9,10,11

1,2,3,4,5
6,7,8

1,4,5
7

7
7
5,7,11

1,2,3,4,5
7
7

1,2
4,5

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

2,3
5

5

Велосипедиза
м

6,7,8,9,10

7,8

Планинарење
Меѓукласни
натпревари

6,10

7

Електротехника

7
7

Технологија на обработка

7,11

Машински елементи со
механика

11

Технологија на моторни
возила

Меѓукласни
натпревари

1,2,3,4

Електроника

Практична настава
Иван Шапкаров

1,2,3,4,5

7

7

Бизнис

7

7

Контролна технологија

7

7

7

7

Иновации и
претприемништво
Михаил Гелов

Практична настава

11

Технологија на моторни
возила

7
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Меѓукласни
натпревари

Технологија на моторни
возилa - изборен

7

Техничко цртање со нацртна
геометрија

7
Слободни
часови на
училиштето

7

Звонко Роман
Машински елементи со
механика

7

Музичка култура
Илија Атанасов

Александар Делиџаков

Музичка уметност

1,2,3,4,5,6
,7,8

Основи на машинството

11

Техничка комуникација

11

Практична настава

4.
5.
6.
7.

4.
5.
6.
7.

7

Електроника

7

Технологија на моторни
возила

7

Електротехника

7

ПРВА СМЕНА
ПОЧЕТОК
7.30
8.20
9.10
ГОЛЕМ ОДМОР 20 МИН.
10.15
11.05
12.00
12.45

КРАЈ
8.15
9.05
9.55
11.00
11.50
12.45
13.25

ВТОРА СМЕНА
ЧАС
1.
2.
3.

Слободни
часови на
училиштето

7

Табела бр.9.1.3 Распоред на часови
ЧАС
1.
2.
3.

1,2,3,4,5

13.30
14.15
14.20
15.05
15.10
15.55
ГОЛЕМ ОДМОР 20 МИН.
16.15
17.00
17.05
17.50
18.00
18.45
18.45
19.25
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9.2 Изборна настава
Избирањето на изборните предмети во Училиштето се врши врз основа на претходно
запознавање на учениците со наставните планови и програми за секој изборен предмет и
изборно подрачје (во гимназиското образование). Потоа се врши анкетирање на учениците и
врз основа на добиените резултати се спроведува постапката за утврдување на бројот на
ученици и предметите кои ќе ги изучуваат како изборни.
При упис во трета година - гимназиско образование, учениците се определуваат за изборни
подрачја (општествено-хуманистичко или природно-математичко). Секое изборно подрачје
има две комбинации изборни предмети (А и Б) кои овозможуваат полесна проодност при упис
на соодветни факултети. Учениците изборот го запишуваат на пријавата за упис.
За образовниот профил Економски техничар од Економско-правна и трговска струка,
во подрачјето на изборна настава од Наставниот план за образовниот профил е дадена листа
со 8 изборни предмета:
1.
2.
3.
4.

Бизнис
Сметководство
Деловно работење
Математика за економисти

5. Економија
6. Математика
7. Странски јазик
8. Право

Од дадената листа, ученикот избира два предмета. При изборот на предметите,
ученикот го заокружува бројот пред двата предмета, при што се можни сите комбинации на
изборност.
Табела бр.9.2.1 Можни комбинации за избор на изборни предмети
Комбинација 1:
1. Бизнис
2. Сметководство
Комбинација 2:
1. Бизнис
2. Деловно работење
Комбинација 3:
1. Бизнис
2. Математика за економисти
Комбинација 4:
1. Бизнис
2. Економија
Комбинација 5:
1. Бизнис
2. Математика
Комбинација 6:
1. Бизнис
2. Странски јазик
Комбинација 7:
1. Бизнис
2. Право
Комбинација 8:
1. Сметководство
2. Деловно работење
Комбинација 9:
1. Сметководство
2. Математика за економисти

Комбинација 10:
1. Сметководство
2. Економија
Комбинација 11:
1. Сметководство
2. Математика
Комбинација 12:
1. Сметководство
2. Странски јазик
Комбинација 13:
1. Сметководство
2. Право
Комбинација 14:
1. Деловно работење
2. Математика за економисти
Комбинација 15:
1. Деловно работење
2. Економија
Комбинација 16:
1. Деловно работење
2. Математика
Комбинација 17:
1. Деловно работење
2. Странски јазик
Комбинација 18:
1. Деловно работење
2. Право

28

Комбинација 19:
1. Математика за економисти
2. Економија
Комбинација 20:
1. Математика за економисти
2. Математика
Комбинација 21:
1. Математика за економисти
2. Странски јазик
Комбинација 22:
1. Математика за економисти
2. Право
Комбинација 23:
1. Економија
2. Математика
Комбинација 24:
1. Економија
2. Странски јазик
Комбинација 25:
1. Економија
2. Право
Комбинација 26:
1. Математика
2. Странски јазик
Комбинација 27:
1. Математика
2. Право
Комбинација 28:
1. Странски јазик
2. Право

Име и презиме: _________________________________________

29

Табела бр. 9.2.2 Изборни предмети од економско-правна и трговска струка
Клас
III-6
IV-6

Предмет
Бизнис, Право, Англиски јазик
Економија, Сметководство, Англиски јазик, Право и Бизнис

Табела бр.9.2.3 Изборни предмети од машинска струка
Клас III7
Предмет
Математика
Физика
Технологија на моторни возила
Електротехника

Клас IV7
Предмет
Физика
Математика
/
/

Табела бр.9.2.4 Изборни предмети од угостителско туристичка струка
Клас III8

Клас IV8

Предмет
Агенциско работење
Хотелско работење

Предмет
Агенциско работење
Хотелско работење

Табела бр. 9.2.5 Изборни предмети од гимназиско образование
II година
Клас
II1

Говорење и пишување

II2

Говорење и пишување

II3

Говорење и пишување

II4

Говорење и пишување

II5

Говорење и пишување

Изборни предмети
Информатичка
технологија
Информатичка
технологија
Информатичка
технологија
Информатичка
технологија
Информатичка
технологија
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Латински јазик

Табела бр.9.2.6 Изборни предмети од гимназиско образование III година
Клас
III-1

III-2

III-3

III-4

III-5

ОХА
Вовед во право
Социологија
Латински јазик

/

Вовед во право
Социологија
Латински јазик
Вовед во право
Социологија
Латински јазик
Вовед во право
Социологија
Латински јазик

/

Вовед во право
Социологија
Латински јазик

/

Подрачје и изборни предмети
ОХБ
ПМА
Линеарна алгебра и
аналитичка геометрија
Алгебра
Програмски јазици
/

Социологија
Педагогија
Етика
/

/
Линеарна алгебра и
аналитичка геометрија
Алгебра
Програмски јазици
/

ПМБ
Програмски јазици
Географија
Латински јазик
Програмски јазици
Географија
Латински јазик
/
Програмски јазици
Географија
Латински јазик
Програмски јазици
Географија
Латински јазик

Табела бр. 9.2.7 Изборни предмети од гимназиско образование
IVгодина
Клас
IV-1

IV-2

IV-3

IV-4

IV-5

ОХА
Економија
Менаџмент
Логика
Историја
Економија
Менаџмент
Логика
Историја
Економија
Менаџмент
Логика
Историја
Економија
Менаџмент
Логика
Историја
Економија
Менаџмент
Логика
Историја

/

Подрачје и изборни предмети
ОХБ
ПМА
/

ПМБ
Физика
Хемија
Биологија

/

Математичка анализа
Физика
Програмски јазици

/

/

Математичка анализа
Физика
Програмски јазици

/

/

/

Физика
Хемија
Биологија

/

/

Физика
Хемија
Биологија
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9.3 Дополнителна настава
Дополнителната настава се изведува со оние ученици кои покажале најслаб успех во
совладувањето на наставната содржина. Распоредот за изведување на овој вид настава си
изготвува секој наставник посебно, како составен дел на тематските единици и истиот влегува
во годишната програма за работа на Училиштето.

9.4 Додатна настава
Додатната настава се однесува на учениците кои покажуваат желба и интерес за
запознавање со дополнителни содржини по одреден наставен предмет кои не се дел од
наставната програма или се опфатени со мал фонд на часови.
За овој вид настава се изготвува програма со теми кои ќе бидат анализирани.

9.5 Поврзување на еколошката програма со редовната настава
За време на изведување на редовната настава во Училиштето се изведуваат и предавања
со наставни содржини од областа на екологијата. За таа цел, секој предметен професор во
своите предмети има вметнато содржини со соодветен број на часови во кои се збогатува
предметот со еколошки содржини и содржини за заштита на животната средина. На тој начин
учениците, вработените и пошироката заедница добиваат знаења за конкретните акции кои ги
презема Училиштето за заштита на животната средина и запознавање со активностите за
одржлив развој. Се подигнува свеста кај младите за одржување на чиста и здрава животна
средина.

9.6 Државна матура
Државната матура ја полагаат
четиригодишно стручно образование.

учениците од гимназиското образование и

Државната матура се состои од екстерни испити во гимназиско образование во јунскиот
испитен рок се спроведуваат во следниве термини:
македонски јазик и литература на 06. јуни 2016 година, со почеток во 10 часот
математика на 11. јуни 2016 година во 10 часот
англиски јазик, француски јазик на 15. јуни 2016 година во 10 часот.
За учениците кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од
државната матура, 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
следниве термини:
-

македонски јазик и литература на 11. август 2016 година, со почеток во 10 часот
математика на 12. август 2016 година, со почеток во 10 часот
англиски јазик, француски јазик 14. август 2016 година, со почеток во 10 часот
Интерните испити од изборниот дел на државната матура ќе се спроведат во термини
што ќе ги утврди училишната матурска комисија на предлог од соодветните училишни
комисии и тоа:
-

- во јунскиот испитен рок во времето од 17. до 30. јуни 2016 година
- во августовскиот испитен рок во времето од 18. до 22. август 2016 година.
Презентацијата и одбраната на проектната задача ќе се реализира во периодот:
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- од 18. март до 30. април 2016 година
- од 18. август до 22. август 2016 година.
Екстерните испити од државна матура во четиригодишно стручно образование во
јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:
-

македонски јазик и литература на 06. јуни 2016 година, со почеток во 10 часот
математика на 11. јуни 2016 година во 10 часот
хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 12. јуни 2016, со почеток во 10 часот
англиски јазик, француски јазик на 15. јуни 2016 година во 10 часот.

За учениците кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од
државната матура, 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
следниве термини:
-

македонски јазик и литература на 11. август 2016 година, со почеток во 10 часот
математика на 12. август 2016 година, со почеток во 10 часот
хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 16. август, со почеток во 10 часот
англиски јазик, француски јазик 14. август 2016 година, со почеток во 10 часот

Интерните испити од изборниот дел на државната матура ќе се спроведат во термини
што ќе ги утврди училишната матурска комисија на предлог од соодветните училишни
комисии и тоа:
- во јунскиот испитен рок во времето од 17. до 30. јуни 2016 година
- во августовскиот испитен рок во времето од 18. до 22. август 2016 година.
Презентацијата и одбраната на проектната задача ќе се реализира во периодот:
-

од 18. март до 30. април 2016 година
од 18. август до 22. август 2016 година.

9.7 Училишна матура и завршен испит
Училишната матура во гимназиското образование и завршниот испит во
четиригодишното стручно образование ќе се спроведат во два испитни рока, и тоа во јуни и
август.
Во јунскиот рок:
задолжителен дел (македонски јазик и литература) на 16. јуни 2016 година, со
почеток во 9 часот
Во августовскиот рок:
-

-

задолжителен дел (македонски јазик и литература) на 17. август 2016 година, со
почеток во 9 часот

Испитот од изборниот дел на училишната матура во гимназиското образование и
четиригодишното стручно образование, како и проектната задача ќе се спроведат во термини
утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни
комисии, и тоа:
-

во јунскиот испитен рок во времето од 17. до 30. јуни 2016 година
во августовскиот испитен рок во времето од 18. до 22. август 2016 година.
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За поуспешна реализација и подобри резултати на учениците нашето училиште ќе
организира подготвителна настава, консултации и други форми за помош на учениците во
периодот од мај до август 2016 година.
Завршниот испит во тригодишното стручно образование ќе се спроведе во три испитна
рока, и тоа: јуни, август и јануари.
Во јунскиот рок:
 македонски јазик и литература на 16. јуни 2016 година, со почеток во 9 часот
Во августовскиот рок:
 македонски јазик и литература 17. август 2016 година, со почеток во 9 часот
Во јануарскиот рок за време на зимскиот одмор на учениците.
Индивидуалната практична работа во тригодишното стручно образование ќе се спроведе
во термини утврдени од Училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни
предметни комисии.
Училишната матурска комисија (УМК) е составена од: претседател, заменик на
претседателот, секретар и пет члена.
Претседател: Борче Нечевски, директор
Заменик на претседателот: Мирјана Мурџева, училиштен секретар
Секретар: Светлана Митровска, училишен психолог
Членови: два члена за гимназиско образование:
Кирил Арнаудов – наставник по спорт и спортски активности
Миле Смилков – наставник по историја
Еден член од машинска струка:
Русица Атанасова - наставник по математика
Еден член од економско-правна и трговска струка:
Тодорка Дагалева – наставник по историја
Еден член од угостителса струка:
Вера Светозаревиќ – наставник по Англиски јазик.

9.8 Екстерно проверување на учениците
На крајот од учебната година се спроведува екстерно проверување на знаењата на
учениците кое што се извршува електронски, а за учениците од завршните класови екстерното
проверување ќе се изврши во декември и февруари. Сите ученици се тестираат по два
предмета, а за учениците кои оправдано отсуствувале се врши дополнително тестирање во
месец август. Оние ученици кои не се задоволни од резултатите имаат право на приговор.
Доколку се прифати приговорот од ДИЦ, се закажува дополнително тестирање во август. За
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реализирање на екстерното проверување на учениците се грижи училишна комисија
формирана од редовите на наставниците:
Претседател: Борче Нечевски - директор
Стручен соработник: Руса Петрова - педагог
Наставници:
Член: Јасмина Јанашлиева
Заменик: Андон Картов
Член: Андријана Џинова
Заменик: Стефчо Стефанов
Член: Марија Котев
Заменик: Александра Митровска
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Табела бр. 9.9.1 Програма „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“
Интегрирано планирање во наставата
Училиште СОУ Јосиф Јосифовски
Учебна година 2015/2016
(предметна настава)
I ЕКО-СТАНДАРД: ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА
Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија во училишната зграда.
Цел: Намалување на потрошувачката на електрична и топлинската енергија за 10% во споредба со претходната година .

Точка на акција

име и презиме
на наставник

Предмет

точка 7- заштеда на енергија-рационално
користење на електрична и топлинска
енергија-изработка на упатства

Вера
Светозаревиќ

англиски јазик

точка 7- заштеда на енергија-рационално
користење на електрична и топлинска
енергија-изработка на упатства

Вера
Светозаревиќ

англиски јазик

точка 1 - замена на сите светилки со
енергетско штедливи светилки

Наставна содржина

искажување квантитет

клас

I-6, I-8

ноември

модална глаголи

II-8

ноември

-Промена на внатрешната енергија.
Количество топлина

III-7

февруари

I-4,5

мај

Марија Танева
физика

гимназија
-Коефициент на полезно дејство кај
топлински машини
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време на
реализација и
начин

точка 1 - замена на сите светилки со
енергетско штедливи светилки

Марија Танева

електротехник
а

Џулов закон. Електрична моќност

II-7 машинска
струка

ноември

точка 4- План за намалена потрошувачка на
изворите за греење (дрво, нафта и слично) рационално користење и планирање на
изворите за греење

Марија Танева

физика

Алтернативни извори на енергија

IV-ПМБ

февруари
презентација

-Опасности од неправилнокористење на
електрична енергија

II-7 машинска
струка

мај
презентација

Точка 7: Заштеда на енергија - рационално
користење на електрична и топлинска
енергија

Марија Танева

електротехник
а

-Принцип на работа на системот за
подигање на прозорци

IV-7
декември

точка 1-замена н светилки со штедливи
светилки
точка 2-Санирање или замена на прозорците и
вратите

Драгица Петкова

Драгица

математика

Практични задачи од комбинаторика

математика

Петкова

Точка 7: Заштеда на енергија - рационално
користење на електрична и топлинска
енергија

Тони Аврамов

Точка 7: Заштеда на енергија - рационално
користење на електрична и толинска енергија

Тони Аврамов

Македонски
јазик и
литература

Македонски јазик и
литература
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IV-5

февруар

Плоштина на рамнински фигури

II-1

март/април

Елементи од стереометрија

II-2
II-3

март/април

II 2, II 4, II 5,
III 5

ноември

II 2, II 4, II 5,
III 5

март

Дали најевтиниот начин за штедење на
енергијата е промена на навиките за
живеење (дебата)
Творење синопсис и сценарио за
изработка на видео записи

Точка 7: Заштеда на енергија - рационално
користење на електрична и толинска енергија

Ани Костадинова

Биологија

Алтернативни извори на енергија

IV 1,4,5

април

точка 7- Заштеда на енергија ,рационално
користење на електрична и топлинска
енергија

Тодорка Дагалева

Историја

Забрзан стопански развиток на Европа

I 6,7,8

февруар

точка 7-Заштеда на енергија-рационално
користење на електрична и топлинска
енергија

Тодорка Дагалева

Историја

Втората светска војна

II 9,10

февруар

Лидија Јовановска

Основи на УТ

Економски и неекономски фактори при
одредување на локацијата

I8

ноември

При одредување на локацијата на
угостителскиот објект да се запази факторот
заштеда на некои видови енергија
(електрична, топлинска), а максимално
искористување на обновливите извори на
енергија

План за намалена потрошувачка на изворите
за греење (дрво, нафта и слично) - рационално
користење и планирање на изворите за
греење.

Воведување на едносменско работење во
зимскиот период (во училишта каде што има
услови).

Математика

Изработка на презентации

I 3,4

декември

Програмски јазици

Програми со низи

Четврта

декември,
март

Дискусија

III 4,1

Ноември
2015

Зоран Филов

Зоран Филов

Линеарна
алгебра и
аналитичка
геометрија

III 4,5

Октомври
2015

Програмски јазици
Пресметување на потрошена електрична
енергија

Сашко Колев

физика

Работа и моќност
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I-11

февруари

Видови на енергија

Сашко Колев

физика

Точка на акција 4. План за намалена
потрошувачка на изворите за греењерационално користење и планирање на
изворите за греење

Софија ТошеваРаманчева

Економија

Точка на акција 4-План за намалена
потрошувачка на изворите за греењерационално користење и планирање на
изворите за греење

Билјана Панова

Вовед во
правото

Точка на акција 4-План за намалена
потрошувачка на изворите за греењерационално користење и планирање на
изворите за греење

Билјана Панова

Основи на
правото

Точка на акција 4-План за намалена
потрошувачка на изворите за греењерационално користење и планирање на
изворите за греење

Билјана Панова

Право-изборен

точка 7- заштеда на енергија-рационално
користење на електрична и топлинска
енергија-изработка на упатства

Мирјана Чамџиќ

Енергија. Моќност

декември

Поим и значење на трошоците

IV-1,2,3,4,5

октомври

Видови општествени норми (обичај,
морал и правни норми)-Есеј за видовите
општествени норми за подигнување на
моралот за рационално користење на
енергијата

III-1,2,3,4,5

ноември

Поим за општествени норми и природни
закони-Врската меѓу природните закони и
заштедата на енергијата

I-6

јануари

Физичко лице како субјект на правото
(правна и деловна способност)-Свесноста
на деловно способните физички лица за
потребата од заштедата на енергија

Француски јазик

I-7

Давање инструкции

IV-6

март-април

I-2,3,4,5

март

I - 7,8,11,

јануари/септемв
и

Изработка на постери, плакати и видео
пораки за рационално користење на
електрична и топлинска енергија

Точка на акција 3 - Здрава и чиста внатрешна
средина за учење и работење

Тања Чугунцалиева

Македонски јазик и
литература

Пишување есеј на тема “Чиста и здрава
животна средина во училишната зграда”

II - 9,10
III - 10
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Точка на акција 1 - Рационално користење на
електрична и топлинска енергија во
училишната зграда

Тања Чугунцалиева

Македонски јазик и
литература

Пишување есеј на тема “Заштеда на
електрична енергија во училишната
зграда” (по можност гледање филм за
заштеда на електрична енергија)

III - 8, 10

мај/декември

Точка на акција 2 - Рационално користење на
вода во училишната зграда и двор

Тања Чугунцалиева

Македонски јазик и
литература

Пишување есеј на тема “Заштеда на
вода во училишната зграда и
училишниот двор”

I - 7,8,11,

септември

III - 8
II - 9,10

Точка на акција7-Истакнување упатства за
рационално користење на електрична и
топлинска енергија
1.

План за намалена потрошувачка на
изворите за греење (дрво, нафта и
слично) - рационално користење и
планирање на изворите за греење.

Блашка Чугунска

Економска
географија

Производство на електрична енергијазаштеда на електрична и топлинска
енергија во училиштето

Зоран Аврамов

Спорт и
спортски
активности

- Заштеда на енергија , План за
намалувањето на греењето во сп. сала
III-6,7,8,9,10 ( усмено презентирање на
професорот )

октомври

III-6

Октовмри 2015
III –
6,7,8,9,10

- План за потрошувачка на изворите на
греење: Во II дел од часот се зголемува
бројот и интензитетот на вежбите за
оформување со цел да се зголеми
телесната Т. од 8-12мин.,

За време на
часот во
спортската сала
на училиштето

Ноември 2015
I – 1, 2, 3,

1.

План за намалена потрошувачка на
изворите за греење (дрво, нафта и
слично) - рационално користење и
планирање на изворите за греење.

Виолета
Аризанова

Спорт и
спортски
активности

- Заштеда на енергија , План за
намалувањето на греењето во сп. сала
III-6,7,8,9,10 ( усмено презентирање на
професорот )

- План за потрошувачка на изворите на
греење: Во II дел од часот се зголемува
бројот и интензитетот на вежбите за
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Октовмри 2015
III –
6,7,8,9,10

За време на
часот во
спортската сала
на училиштето

оформување со цел да се зголеми
телесната Т. од 8-12мин.,

Ноември 2015
I – 1, 2, 3,

Алтернативни извори на енергија

Сашко Колев

Точка на акција 7- Заштеда на енергија Пишување на упатства за рационално
користење на електричната и топлинската
енергија

Роза Танева

Точка на акција 7- Заштеда на енергија /

Роза Танева

Физика

Фотоелектричен ефект

III-1,2,3,4,5

јануари

Француски јазик

Усвојување и примена на
комуникативни модели за изразување
наредба, обврска, забрана

II-6

декември

Француски јазик

Усно разбирање и изразување

IV-1,2

март

Пишување есеј на тема “Заштеда на
енергија во училишната зграда и
училишниот двор”

IV-2,4

декември

Изработка на постери, плакати, видеоматеријали и записи

IV-2,4

Обновливи или необновливи извори на
енергија
Точка 7: Заштеда на енергија - рационално
користење на електрична и топлинска
енергија

Бисерка Гунова

Точка 7: Заштеда на енергија - рационално
користење на електрична и толинска енергија

Бисерка Гунова

Македонски
јазик и
литература
Македонски јазик и
литература

I-2,3,4
април

I-2,3,4
Алтернативни извори на енергија

Гелов Михаил

Технологија на
моторни возила

Анализа на алтернативни горива што
се користат кај возилата

еко стандард 1- заштеда на енергијарационално користење на електрична и
топлинска енергија-изработка на упатства

Марија Котев

англиски јазик

модални глаголи
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III-7

II-6

април

ноември

еко стандард 4-Зборување за негативните
последици од масовниот туризам врз
животната средина

Марија Котев

англиски јазик

колокации

III-7

ноември

април

еко стандард 3-пишување есеј на тема
Еколошки здрав ентериер за живот и работа
Точка на акција 7-истакнување на упатства за
рационално користење на електрична и
топлинска енергија

Точка на акција 4 - План за намалена
потрошувачка на изворите за грење
точка 7- заштеда на енергија-рационално
користење на електрична и топлинска
енергија-изработка на упатства

неформална емејл порака
Снежана Арџанлиева
Танева

етика

Софија ТошеваРаманчева
Ивана
Кркотиќ
Прошевска

Биоетика како нова водечка етичка
дисциплина

Економија

-

Француски јазик

Поим и значење на трошоците
Давање инструкции

Изработка на постери, плакати и видео
пораки за рационално користење на
електрична и топлинска енергија
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III-3

III-6

I- 8

март

јануари

март

Точка на акција 7 - Истакнување на
упатства за рационално користење на
електрична и топлинска енергија.

Точка на акција 7 - Истакнување на
упатства за рационално користење на
електрична и топлинска енергија.

1.

1.

2.

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

Чистење на ходници, канцеларии,
училници и фискултурни сали со
еколошки или нетоксични средства.
Чистење на ходници, канцеларии,
училници и фискултурни сали со
еколошки или нетоксични средства.

проф.
Никола

Караколев

Кирил Арнаудов

Влатко Семенаков

Спорт и спортски
активности

Спорт и спортски
активности

Спорт и спортски
активности

- заштеда на енергија , изготвување на
план за намалување на електричната
енергија и определување на опрема за
истата цел II-1

II – 1,5
III – 5
IV – 5

- формирање на еко патроли за вклучување
и исклучување, рационално користење на
електричната енергија во сп.сала

II – 2,3,4

заштеда на енергија

II – 6,10

IV –
1,2,3,4

план за намалување на електричната
енергија каде ке се легулира вклучувањето
и исклучувањето на ел.енергија во
училишната зграда(реализација преку цела
година)
Математика

Еко акција со класот

Прва

Зоран Филов

Зоран Филов

Линеарна алгебра и
аналитичка
геометрија
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Практични активности

Септември
2015

трета

Низ цела
школска
година

Октомври
2015 за
време на
часовоте

јуни

Чистење на ходници, канцеларии,
училници и фискултурни сали со
еколошки или нетоксични средства.
Точка на акција-намалување на трошоците за
електрична енергија во економските субјекти
3.

Зоран Филов

ЈАСМИНА УЗУНОВА

Програмски јазици

ОСНОВИ НА
БИЗНИСОТ
ДЕЛОВНО
РАБОТЕЊЕ

Програми со циклична структура

III 4,5

април

МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ
ПРЕЗЕМЕНИ ЗАЗАШТЕДА НА
ЕЛЕКТРИШНА ЕНЕРГИЈА ВО ОДДЕЛНИ
ЕКОНОМСКИ СУБЈЕКТИ

I-6,II-6

МАРТ

IV-1,2,3,4,5

АПРИЛ

МЕНАЏМЕНТ
Пресметување на електр.енергија и заштеда на
пари при користење на штедливи и обични
светилки

Русица Атанасова

Математика

-Решавање задачи од операции со
децимални броеви

I-7,8

септември/октом
ври

I-ЕКО СТАНДАРД-Пресметување на
процентот на заштеда на енергија и заштедени
пари при користење на штедливи светилки

Русица Атанасова

Математика

Решавање задачи од процентна сметка

I-8

декември

Формирање на еко-патроли (група ученици)
вклучени во реализација на точките на акција
кои ќе го следат и надгледуваат процесот на
имплементација на активностите

I-ЕКО СТАНДРД-Пресметување на цената на
чинење на замена на врати и прозорци со нови
I-EKO СТАНДАРД- точка 1Позитивни и
негативни страни на одделни правни форми
на друштва

Историја

Индустриска револуција

II
1,2,3,4,5

мај - дел од
часот во
училница и
училишниот
двор

Математика

Решавање задачи од плоштина на
рамнински фигури

I-7,8

мај

Миле Смилков

Русица Атанасова

Јасмина Мицева

Практична настава
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Форми на трговски друштва

IV-6

септември

I-EKO СТАНДАРД-анализа на трошоци за
електрична енергија

Јасмина Мицева

Бизнис и
претприемништво

План за производство

IV-1,2,3,4,5

март

I-ЕКО СТАНДАРД-изготвување план на
активности за рационално користење на
електрична енергија

Јасмина Мицева

Бизнис

СВОТ-анализа

IV-6

февруари

I-EKO СТАНДАРД-план за намалување
потрошувачка за греење

Јасмина Мицева

Практична
настава

СВОТ-анализа

IV-6

декември

I-EKO СТАНДАРД, точка 7- заштеда на
енергија-рационално користење на електрична
и топлинска енергија-изработка на упатства

Јован Самарџиев

Давање инструкции

II-1,2,3,5,

ноември

II-10

ноември

I-EKO СТАНДАРД, точка 7- заштеда на
енергија-рационално користење на електрична
и топлинска енергија

Емилија Дуганова

Англиски
јазик

Изработка на упатства за рационално
користење на електрична и топлинска
енергија

II-4

септември

еко стандард 4- Негативните последици од
масовниот туризам врз животната средина

Емилија Дуганова

Англиски
јазик

Дискусија/Есеј со употреба на колокации

III-1,2,3,4

ноември

англиски јазик

III-10
IV-3

април

II-4

април

III-1,2,3,4,5

март

Дискусија/Есеј со употреба на колокации
еко стандард 3 - Еколошки здрав ентериер за
живот и работа
Еко стандард 2, точка 5

Емилија Дуганова

Рационално користење на водата
Еко стандард 2, точка 5

Ирена Трајкова

Англиски
јазик

Квиз

Социологија

Рационално користење на вода

,, Еколошки движења ,,
(Дебата, цртежи, флаери)
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Еко стандард 3, точка 2

Ирена Трајкова

Социологија

Тимска работа (работа во групи) правење на
флaери ,осврнувајќи се на еко-стандардот
3, како да се одржува училишната зграда и
да се подобрат условите за работа во неа.
Одржување на сопствената (внатрешна)
средина.

III-1,2,3,4,5

мај

Еко стандард 3 , точка 6 Истакнување на
упатства за одржување на зграда и здрава
средина во училиштето и градинката во сите
простории

Ирена Трајкова

Социологија

Од социолошки аспект се наведуваат
еколошките проблеми кои што настануваат
од локални и глобални последници--се
оставаат учениците да размислат на
мотото,,мисли глобално-делувај локално,,

II-1,2,3,4,5

март

Еко стандар 4 , точка 6

Ирена Трајкова

Социологија

,,Генетски модифицирана храна,,
(последиците и предностите на ГМО)

III-1,2,3,4,5

мај/јуни

Ирена Трајкова

Социологија

Пишување краток есеј

II-1,2,3,4,5

мај

Искажување квантитет

I-7

ноември

Чистење на ходниците (по секоја смена),
канцеларии, училници и фисклутурни сали
(соблекувални, санитарни јазли и слично) со
различни крпи.

Поставување и означување на корпи за
органско ѓубре, за хартија и за пластика
Еко стандард 4 , точка 12
Означени места со изработени и поставени
знаци видливи за сите во дворот (за место за
игра, место за одмор, место каде што не треба
да се гази и слично.
точка 7 - Рационално користење на
електрична и топлинска енергија во
училишната зграда - изработка на упатства

Андријана Џинова

Англиски јазик
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точка 7 - Рационално користење на
електрична и топлинска енергија во
училишната зграда - изработка на упатства

Андријана Џинова

Англиски јазик

II - 7

ноември

точка 1-Замена на сите светилки со енергетско
штедливи светилки

Јасмина Јанишлиева

Социологија

Фактори на општествените промени

I-6

Јуни

точка 7 - Рационално користење на
електрична и топлинска енергија во
училишната зграда

Стефчо Стефанов

Психологија

Надворешни фактори за успешно
извршување на работата

III-9, III-10,
IV-8

декември

Како до зголемено искористување на
природните извори на енергија

Сашко Колев

Физика

Топлинско зрачење

IV-7

ноември

Заштеди при трансформација на вртежниот
момент кај запчестите преносници

Звонко Роман

Машински
елементи
механика

Преносници на моќ

II7

март

Еко стандард 7 заштеда на енергијарационално користење на електрична и
топлинска енергија

Кристина Трајкова

Пишување,дискусија

I-9,10,11 II-9
III-5 IV-2,4,6

ноември

Модални глаголи

со

Англиски јазик

I ЕКО-СТАНДАРД :Замена на сите светилки
со енергетско штедливи светилки

Бимбиловски
Бранко

Математика

I ЕКО-СТАНДАРД :Замена на сите светилки
со енергетско штедливи светилки

Бимбиловски
Бранко

Математика

I ЕКО-СТАНДАРД :Замена на сите светилки
со енергетско штедливи светилки

Бимбиловски
Бранко

Математика

Екстреми , оска на симетрија и множество

IIгим

XI

Тест за математичко очекување при
позната дисперзија

IVгим

III

Определување на локални екстреми на
функција

IIгим

I

вредности на на квадратната функција
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I ЕКО-СТАНДАРД :Замена на сите светилки
со енергетско штедливи светилки

Бимбиловски
Бранко

Математика

Бимбиловски Бранко

Математика

Бимбиловски Бранко

Тест за вредност на дисперзијата

IVгим

IV

Интервал и опсег на подаоци

IIгим

V

Математика

Пресметување на аритметичка средина

IIгим

V

Бимбиловски Бранко

Математика

Дисперзија и стандарна девијација

IIгим

VI

Бимбиловски Бранко

Математика

Стандардизирање на податоците .
Споредување на распределби на
обележја

IIгим

VI

III ЕКО-СТАНДАРД :Чистење на ходниците
(по секоја смена), канцеларии, училници со
различни крпи

Бимбиловски Бранко

Математика

Решавање на практични
проблеми(тригонометрија)

IIгим

IX

III ЕКО-СТАНДАРД :Ослободување од
непотребни предмети во зградата

Бимбиловски Бранко

Математика

Медијана. Мод

IIгим

VI

III ЕКО-СТАНДАРД :Разубавување на
ходниците,канцелариите и училниците со
цвеќиња

Бимбиловски Бранко

Математика

Волумен на призма

IIгим

IV

II ЕКО-СТАНДАРД :Анализа на состојбата на
водоводната инсталација (цевки,славини,
казанчиња и сл.)

II ЕКО-СТАНДАРД :Анализа на состојбата на
водоводната инсталација (цевки,славини,
казанчиња и сл.)

II ЕКО-СТАНДАРД :Замена и санирање на
сите
нефункциона лни чешми во зградата

II ЕКО-СТАНДАРД :Анализа на состојбата на
водоводната инсталација (цевки,славини,
казанчиња и сл.)
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III ЕКО-СТАНДАРД :Разубавување на
ходниците,канцелариите и училниците со
цвеќиња

Бимбиловски Бранко

Математика

Волумен на цилиндар

IIгим

IV

IV ЕКО-СТАНДАРД :Поставување и
означување на корпи за органско ѓубре, за
хартија и за пластика

Бимбиловски Бранко

Математика

Волумен на конус

IIгим

V

IV ЕКО-СТАНДАРД :Санирање(поставување)
на ограда околу училишниот двор

Бимбиловски Бранко

Математика

Плоштина на паралелограм

IIгим

III

IV ЕКО-СТАНДАРД :Садење локални
цвеќиња

Бимбиловски Бранко

Математика

Функциии

IVгим

X

IV ЕКО-СТАНДАРД :Садење на листопадни
дрвја на соодветна локација

Бимбиловски Бранко

Математика

Елементарни конструктивни задачи
(делење на отсечка на еднакви делови)

IIгим

II

ЧЕТВРТА

Декември

Заштеда на вода
Заштеда на електрична енергија

Картов Андон
Картов Андон

Менаџмент

План на набавка

Менаџмент

Процес на контрола

ЧЕТВРТА

Април

Математика

Решавање задачи од плоштина на
рамнински фигури (практична вежба)

I екон.

мај

прва

мај

четврта

април

Санирање или замена на прозорците и
вратите.

Ј.Папалазова

Замена на сите светилки со енергетско
штедливи светилки.

Рамона Панорова

Физика

План за намалена потрошувачка на изворите
за греење (дрво, нафта и слично) - рационално
користење и планирање на изворите за греење

Рамона Панорова

Физика

Коефициент на полезно дејство кај
топлински машини

Алтернативни извори на енергија
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Истакнување на упатства за рационално
користење на електрична и топлинска
енергија.

Рамона Панорова

Физика

Електрична струја во полупроводник
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втора

ноември

II ЕКО-СТАНДАРД: ЗАШТЕДА НА ВОДА
Полиса: Рационално користење на водата во училишната зграда и двор.
Цел: Намалување на потрошувачката на вода за 10% во споредба со претходната година.
Точка на акција
II еко-еко стандард-заштеда на водаточка 5 -рационално користење на
водата
II еко-стандард-заштеда на водаточка 5 -квиз-рационално користење
на водата
точка 1-Анализа на состојбата на
водоводната инсталација
1-Анализа на состојбата на
водоводната инсталација
II еко-еко стандард-заштеда на водаточка 5 -рационално користење на
водата

Име и презиме на
наставник
Вера Светозаревиќ

Наставен предмет

Содржина

Клас

англиски јазик

условни реченици

I-6, I-8

Време на
реализација и начин
април

II-8

април

Вера Светозаревиќ

англиски јазик

индиректни прашања

Драгица
Петкова

математика

Обработка на податоци
Елементи од стереометрија

Марија Танева

физика

Ани Костадинова

Биологија

Лидија Јовановска

Капиларни појави, натопување и
ненатопување
Последици од нерационално
користење на водата

Основи на УТ

I8

При одредување на локацијата на
угостителскиот објект да се запази
факторот заштеда на вода
точка 5-рационално користење на
водата

точка 5- рационално користење на
водата
Точка на акција 1-Анализа на
состојбата на водоводната
инсталација
Точка на акција 4 - Обезбедување
на техничка вода за одржување
на зелените површини во дворот
со поставување на буриња или

I-2
II-1
II-2
II-3
I-4,5
гимназија
II-1,2,3,4,5

јуни
март/април
април
април
ноември

Eкономски и неекономски фактори за
одредување на локацијата
Тодорка Дагалева

Историја

Тодорка Дагалева

Историја

Билјана Панова

Основи на правото

Софија ТошеваРаманчева

Економија
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Културни и научни достигнувања на
народите на Стариот исток
( иригациони системи)

I1 ,2,3,4,5,

октомври

Животот и културата во Македонија за
време римското владеење-аквадукти
Видови општествени норми-Важноста на
општествените норми при заштеда на
водата
Фактори што го условуваат економскиот
растас на РМ

I1,2,3,4,5

февруар

I-6

јануари

IV - 6

октомври

I 6,7,8,

цели инсталации за собирање на
дождовницата
Точка на акција 5-Рационално
користење на вода

Блашка Чугунска

Географија

Точка на акција 4-

Софка Кочева

Хемија

Истакнување на упатства за
рационално користење на
водата

Софка Кочева

хемија

Мерење на pH на вода на различни
примероци (болести предизвикани од
промена на pH)

I-1,2,3,4,5

мај - мерење и
дискусија за
време на час

Заштита на вода

Софка Кочева

хемија

Презентација за видови на загадувања
на водата

IV-1,3,5

фебруар

Заштита на вода

Софка Кочева

хемија

Хлор - наогање, својства, соединенија и
употреба

IV-1,3,5

март

Снежана Арџанлиева
Танева

филозофија

Биоетика

IV-1,2,3,4,5

април

Економија
изборна
програма

Фактори што го условуваат
економскиот раст на РМ

IV-6

ноември

Математика

Решавање задачи од процентна сметка

Точка на акција 5-истакнување
упатства за рационално користење
на водата
Точка на акција 4 - Обезбедувањ ена
техничка вода за одржување на
зелените површини во дворот со
поставување на буриња или целосни
инсталации за собирање на
дождовницата
Анализа на состојбатана
водоводната
инсталација(цефки,казанчиња…)
Обезбедување техничка вода за
одржувањена зелените повшини во
дворот со поставување на буриња
или инсталации за собирање на
дождовницата
II-ЕКО СТАНДАРД, Рационално
користење на водата

Софија ТошеваРаманчева

Русица Атанасова

Загадување и заштита на водитеистакнување упатства за заштеда на
вода во училиштето

II-3,4,5

Декември

II

Русица Атанасова

Математика

Јован Самарџиев

англиски јазик

декември

I-8

декември

Решавање задачи од плоштина и волумен
на геометриски фигури

II-7,8

март

Пишување есеј

II-1,2,3,5,

април

10

заштеда на вода-квиз

Марија Котев

точка 5 - Рационално користење на
вода

Андријана Џинова

англиски јазик
Англиски јазик
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искажување количество

II-6

aприл

Условни реченици

I-7

април

точка 5 - Рационално користење на
вода
точка 5-Истакнување на упатства за
рационално користење на водата
II-EKO СТАНДАРД-анализа на
трошоци за рационално користење
на вода во претпријатието
Eko стандард II Рационално
користење на вода
Заштеда на вода
Анализа на состојбата на
водоводната инсталација

Андријана Џинова

Англиски јазик

Индиректни прашања

II - 7

Јасмина Јанишлиева

Логика

Општа постапка на научното
истражување
Постапка за изготвување на бизнис
план

VI-1,2,3,4,5

Мај

IV-1,2,3,4,5

Декември

I-9,10,11 II-9
III-5 IV-2,4,6
четврта

април

Јасмина Мицева
Трајкова Кристина

Бизнис и
претприемниш
тво
Англиски јазик

Картов Андон

Организација

Ј. Папалазова

математика

Пишување есеј
Дефинирање на водство
Решавање задачи од процентна сметка
(практична вежба)

53

IIIготвач

април

февруари
Октомври

III ЕКО- СТАНДАРД: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО
Полиса: Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење.
Цел: Обезбедување на здрави услови за учење и работење во училиштето.
Точка на акција
III еко-стандард-точка 6- пп-еколошки
здрав ентериер за работа и живот
III еко-стандард-одржување на зградата и
здрава средина во училиштето-точка 6-ппеколошки здрав

точка 1-Ослободување од непотербни
предмети во зградата

Име и презиме на
наставник

Наставен предмет

Вера Светозаревиќ

англиски јазик

пишување

III-6,III-8

Вера Светозаревиќ

англиски јазик

пишување

IV-8

Содржина

април
април

I-2
Драгица
Петкова

Обработка на податоци
Математика
Обработка на податоци

еко-стандард-точка 6- пп-еколошки здрав
ентериер за работа и живот

Ани Костадинова

Биологија

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

Марија Танева

физика

Високо ниво на чистота и одржување
хигиена на сите простории во
угостителскиот објект

Клас

Време на
реализација и
начин

Лидија Јовановска

Управување со цврст отпад

Методи за регистрирање радиоактивно зрачење

Култура на
однесување

точка на акција 1 и ,5
Тодорка Дагалева

јуни
II-1
II-2
II-3
II 1,2,3,4,5
II -7
машинска
струка

Деловен ред и куќен ред

I8

Хуманизам и ренесанса

I6,
I7,
I8

Историја
декември

јуни
јуни
Јуни,
презентациј
а
Okтомври

Како да се заштитиме од бучавата во
училишниот објект
Сашко Колев

физика

Бучава заштита од бучава
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I-7, I-11

март, јуни

Заштита на животната средина од
вештачките радиоактивни извори

Точка на акција 6-Истакнување на упатства
за одржување на зграда и здрава средина во
училиштето
Точка на акција 6-Истакнување на упатства
за одржување на зграда и здрава средина во
училиштето
Точка на акција 6-Еколошки здрав
ентериер за работа и живот
Точка на акција 6-Еколошки здрав
ентериер за работа и живот
Точка на акција 6-Еколошки здрав
ентериер за работа и живот
Точка на акција 5-Разубавување на
ходници,училници со цвеќиња

Заштита на животната средина од
радиоактивно зрачење
Одржување на зградата и здрава средина во
училиштето
Одржување на зградата и здрава средина во
училиштето-истакнување упатства
Точка на акција 3Пресметување на потребно количество
земја за пополнување на саксии за
украсување на училници,ходници
Точка на акција 3 - Здрава и чиста
внатрешна средина за учење и работење

Сашко Колев

Билјана Панова

физика

Вештачка радиоактивност

Вовед во правото

Поим и елементи на правната норма-Значењето
и улогата на правната норма за одржување на
здрава животна средина

Билјана Панова

Право-изборен

Мирјана Чамџиќ

француски јазик
прва

Мирјана Чамџиќ

француски јазик

Поим и видови правни акти-Проучување на
правната регулатива за здравата животна
средина
Идентификација на вокабулар поврзан со
опкружување, заштита и подобрување на
животна средина
Мојот град/усно/
Подигање на еколошка свест кај учениците

IV-7

III-1,2,3,4,5

IV-6

I 2,3,4,5
I 2,3,4,5

Мирјана Чамџиќ

латински јазик

За животот на римјаните

III 3

Блашка Чугунска

Туристичка
географија

Училиштето е нашиот втор дом-украсување
на училници со цвеќиња, изработка на еко
пароли

I -8

Сашко Колев

физика

Роза Танева

Француски јазик

Роза Танева

Француски јазик

Софка Кочева

Хемија

Русица Атанасова

Математика

Јован Самарџиев

Точка на акција-одржуванје на околината
ЈАСМИНА УЗУНОВА

Апсорбирана доза на зрачење и нејѕиното
биолошко дејство
Писмено изразување на тема:,,Notre lycee
est un des plus beaux lycees””
Говорни вежби на тема: Мојот град

англиски јазик
ПРАКТИЧНА
НАСТАВА

февруари-март
февруари
март
октомври

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

април
април
март
април

II-7,8

март

IV-1,5,

април

II-6

НОЕМВРИ

Изработка на Power Point презентација
ПОПИС НА СРЕДСТВА КОИ СЕ ПОТРЕБНИ
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НАШАТА ОКОЛИНА
ПОПИС НА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА
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ноември

март

II
Решавање задачи од волумен на
призма,цилиндар,потсечен конус

мај

Точка на акција-намалување на трошоците
за вода

ЈАСМИНА УЗУНОВА

ДЕЛОВНО
РАБОТЕЊЕ
ПРАКТИЧНА
НАСТАВА

МЕРКИ ЗА ЗАШТЕДА НА ВОДА ВО
ОДДЕЛНИ ЕКОНОМСКИ СУБЈЕКТИ

II-6

ОКТОМВРИ

II-6

МАЈ

IV-1,2,3,4,5

ЈАНУАРИ

I - 10

март

II - 8, 10

март

МЕНАЏМЕНТ
одржување на зградата и здрава средина
во училиштето
одржување на зградата и здрава средина
во училиштето

Ивана Кркотиќ
- Прошевска
Ивана Кркотиќ Прошевска

Точка на акција: Разубавување
на училиштето ( ходници,
училници.....) со цвеќиња

Француски јазик

Пишување правила за одржување на
хигиена

Француски јазик

Усно и писмено изразување

Ивана Кркотиќ Прошевска

латински јазик

Изработка на латински поговорки и
поставување на јавно место

Влатко Семенаков

Физичко и
здраствено
образование

одржување на зградата и околината
Ослободување од непотребните справи од
спортската сала и надворешниот
терен,набавување на вреки и колички кој ке се
користат за расчистување на шутот

Зоран Аврамов

Физичко и
здраствено
образование

II - 3/

Точка на акција 1 - Ослободување од
непотребните предмети во зградата
(скршени клупи, саксии, вазни, табли,
стари и исушени цвеќиња и слично).

2.

1.

Чистење на ходниците (по секоја
смена), канцеларии, училници и
фисклутурни сали (соблекувални,
санитарни јазли и слично) со
различни крпи.
При бојадисување на ѕидовите се
користат еко-бои или бои
наречени ИОС (испарливи
органски соединенија).

Точка на акција 4 - При
бојадисување на ѕидовите се користат екобои или бои наречени ИОС (испарливи
органски соединенија).

проф. Караколев Н

проф. Виолета
Аризанова

Одржување на хигиената и здрава средина.
Чистење на спортската сала со еко хигиенски
средства

Спорт и спортски
активности

Спорт и спортски
активности
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Бојадисување на кошаркарскиот и одбојкарскиот
терен во спортската сала со еколошки боиреализација во 2 грипи
- I група: ги маркира со точни димензии
терените
- II група: го бојадисува терените за одбојка и
кошарка со еко бои

Бојадисување на кошаркарскиот и одбојкарскиот
терен во спортската сала со еколошки боиреализација во 2 грипи
- I група: ги маркира со точни димензии
терените

октомври

III - 1,2,4,5

I -6,7,8,9,11

I – 10

I – 4,5

III1,2,3,4

Октомври 2015
година, после
часовите

Февруари
2016
година
после
часовите
Ноември
2015

Арил 2016

- II група: го бојадисува терените за одбојка и
кошарка со еко бои
точка 6 - Еколошки здрав ентерирер за
работа и живот
точка 5-Разубавување на
ходниците,канцелариите и училниците со
цвеќиња
точка 6-Истакнување на упатства за
одржување на зграда и здрава средина во
училиштето и градинката во сите
простории
III-ЕКО СТАНДАРД-преглед на одредена
инвестициона активност при изградба на
деловен објект
ЕКО СТАНДАРД III точка 6 - Еколошка
здрава средина за живот и работна
ефикасност
Вградување на гасни уреди во превозните
средства, до почиста животна средина
одржување на сопствената внатрешна
средина
Еколошки Здруженија

Андријана Џинова

Англиски јазик

Пишување есеј

IV - 7

Јаснина
Јанишлиева

Логика

Методи за образување еленентарни искази
Емпириски методи

IV1,2,3,4,
5

Јасмина
Јанишлиева

Педагогија

Јасмина Мицева

Бизнис

Стафнов Стефчо

Психологија

Сашко Колев

Електротехника
-изборен

Работа во групи- Презентација

III-3

Оценка на инвестициите

III-6

Работен ефект и замор

III-9,
III-10,
IV-8

Споредба на содржината на издувни гасови од
бензински и гасни уреди

III-7
четврта

Картов Андон

Организација

видови групи

Картов Андон

Граганско
образование

еколошки здруженија
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април
декември

јуни

октомври
февруари
март
март
февруар

IV ЕКО- СТАНДАРД: УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР
Полиса: Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на животната средина.
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
точка 13 - уреден и еколошки двор негативните последици на масовниот туризам
од еколошки аспект
точка 13 - уреден и еколошки двор

Име и презиме на
наставник

Наставен предмет

Содржина

Клас

Вера Светозаревиќ

англиски јазик

читање со разбирање и зборување

III-6,
III-8

Вера Светозаревиќ

англиски јазик

читање со разбирање и зборување

IV-8

Време на
реализација и
начин
октомври
октомври

8. Изработка на план за наводнување (систем
капка по капка, собирање на дождовницата,
распоред на денови за наводнување според
зеленилото со користење на техничка вода и
слично)
16.Заштита на училиштето од бучавата

Марија Танева

физика

Облаци. Атмосферски талози

III-7

мај презентација

Марија Танева

физика

Влијание на бучавата врз живите организми

IV-ПМБ

16.Заштита на училиштето од бучавата

Марија Танева

електротехника

Технички карактеристики на системот за звук и IV-7
видео
машинск
а струка
множества
I-1

февруари
презентација
февруари

точка 1-ослободување на непотербни и
нефункционални предемти и растенија

точка 2-Санирање на оградата или замена на
оштетена со нова

Драгица
Петкова

Драгица
Петкова

математика

математика

Поим за статистика

IV-5

април

Плоштина на рамнински фигури

II-1
II-2
II=3

март/април

II1,2,3,4,
5
IV1,4,5

април/мај

Елементи од стереометрија

чка 13 - уреден и еколошки двор негативните последици на масовниот туризам
од еколошки аспект

Ани Костадинова

Биологија

Декоративни дрвја и грмушки
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септември

април/мај

Лидија
Јовановска

Основи на
угостителство и
туризам

Хотел

I8

точка 13-Уреден и функционален двор

Тодорка Дагалева

Историја

I6,7,8

мај

точка 13-Уреден и функционален двор

Тодорка Дагалева

Историја

Науката и културата по Втората светска
војна
Нови тенденции и промени во светот по
Втората светска војна
Регулација на другите стопански сектори

II 9,10

април

IV1,2,3,4,
5

декември

Уреден и функционален двор и простор околу
хотелот

точка на акција 3 - Садење на листопадни
дрвја на соодветна локација кои во лето ќе
служат како заштита од сонце, а во зима ќе ја
пропуштаат светлината
Точка на акција 1-Отстранување на
непотребни и нефункционални предмети и
растенија од дворот
Точка на акција 10-Редовно чистење на
дворот
Точка на акција 10-Редовно чистење на
дворот
Точка на акција 10-Редовно чистење на
дворот
Точка на акција 1-Отстранување на
непотребни и нефункционални предмети и
растенија од дворот
Точка на акција 1-Отстранување на
непотребни и нефункционални предмети и
растенија од дворот
точка 1-ослободување на непотербни и
нефункционални предемти и растенија
Точка на акција 6 - поставување и означување
на корпи за органско ѓубре, за хартија и за
пластика
Точка на акција 13-Истакнување на упатства
за одржување на училишниот двор

Софија ТошеваРаманчева

Економија

Билјана Панова

Конституционо
уредување

Билјана Панова

Конституционо
уредување
Основи на правото

Билјана Панова
Билјана Панова

Основи на правото

Билјана Панова

Право-изборен

Билјана Панова

Право-изборен

Економски, социјални и културни праваПраво на здрава животна срединаУставно право на човекот
Заштита и унапредување на животната
средина и на природата
Поим за трговец-Трговците во својата
дејност треба да ја штитат животната средина
Поим за трговец поединец-Развиена свест
за заштита на околината при вршење на
дејноста
Поим за холдинг друштво-грижа за
заштита на животната средина

октомври

I-6

ноември

I-6

декември

II-6

ноември

II-6

ноември

III-6

септември

III-6

декември

Мирјана Чамџиќ

Латински јазик

Други видови на здружување на
стопанските субјекти-Свесноста на
стопанските субјекти за потребата од
здрава животна средина
Римска куќа

Софија ТошеваРаманчева

Економија

Различни видови даноци

IV - 6

март

Туристичка географија

I-8

април

IV1,2,3,4,
5

април

III-3

април

Блашка Чугунска

Точка на акција 8-Изработка на план за
наводнување (систем капка по капка,
собирање на дождовницата)

Снежана Арџанлиева
Танева

филозофија

Загадување и заштита на животната
средина-атрактивни својства на
растителниот свет
Екоетика и екософија

Точка на акција 13-Истакнување упатсвта за
одржување на дворот

Снежана Арџанлиева
Танева

етика

Еколошка етика
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III 3

декември

точка на акција 3 - Садење на листопадни
дрвја на соодветна локација кои во лето ќе
служат како заштита од сонце, а во зима ќе ја
пропуштаат светлината
точка на акција 3 - Садење на листопадни
дрвја на соодветна локација кои во лето ќе
служат како заштита од сонце, а во зима ќе ја
пропуштаат светлината
Пресметување плоштина на една училишна
парцела и одредување на бројот на потребни
локални цвеќиња за садење
Пресметување на бројот на потребни локални
дрвја за садење на секои 5м2 во училишен
двор

Софија ТошеваРаманчева

Економија изборна
програма

Различни видови даноцу

IV-6

јануари

Софија ТошеваРаманчева

Економија

Регулација на другите стопански сектори

III-6

мај

Математика

Решавање задачи од плоштина на
рамнински фигури

I7,8

мај

Математика

Решавање задачи од Просто тројно правило

I-8

декември

Историја

Образование, наука и култура во светот по
Втората светска војна

IV1,2,3,4,
5

мај - дел од часот
во училишниот
двор

Пишување есеј

IV-1,5,

ноември

Русица Атанасова

Русица Атанасова

Отстранување на непотребни и
нефункционални предмети и растенија од
дворот (исушени цвеќиња и дрвја, скршени
клупи, скршени корпи и слично).

Миле Смилков

точка 13
Негативните последици на масовниот туризам
од еколошки аспект

Јован Самарџиев

СТАНДАРД-ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА
Точка на акција-заштита на животната
средина при вршење на трговска дејн ост
Точка на акција: Отсранување на непотребн
и нефункционални предмети и растенија од
дворот(исушени цвеќиња и дрва,скршени
клупи,скршени корпи и сл.

англиски јазик

ЈАСМИНА
УЗУНОВА
Ивана
Кркотиќ
Прошевска

ОСНОВИ НА
БИЗНИСОТ

-

латински јазик

ИЗРАБОТКА НА ПРАВИЛА ЗА ЗАШТИТА
НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Изработка на латински поговорки и
поставување на јавно место

I-6

II - 3/

НОЕМВРИ

декмври

III 1,2,4,5

Точка на акција 1 - Отстранување на
непотребни и нефункционални предмети и
растенија од дворот (исушени цвеќиња и дрва,
скршени клупи, скршени корпи и слично).

Караколев Никола

Спорт и спортски
активности

уреден и еколошки двор Ослободување
од непотребните дрвја и треви покрај
надворешниот терен, како и набавување
на потребните алатки за спроведување на
овие активностите

Точка на акција 5 - Оградување на дворот со
жива ограда и поставување клупи.

Кирил Арнаудов

Спорт и спортски
активности

уреден и еколошки двор Набавување и
поставување на клупи околу
надворешниот терен

60

II
–
1,
5,
7,8

Ноември 2015
, март 2016 за
време на
часот и после
часовите

II – 2,
3, 4

Ноември 2015

IV
1,2
,3,
4
Точка на акција 6 - Поставување и
означување на корпи за органско ѓубре, за
хартија и за пластика.
точка 13 - Уреден и еколошки двор /
Негативни последици на масовниот туризам
од еколошки аспект
точка 6-Поставување и означување на корпи за
органско ѓубре за хартија и за пластика
точка 13-Истакнување на упатства за
одржување на дворот
IV-ЕКО СТАНДАРД-Обработка на податоци
точка 14-Назначување на одговорни лица за
уредување на околината
Заштита на училиштето од бучава

. Зоран Аврамов

Андријана
Џинова
Јасмина
Јанишлиева
Јасмина
Јанишлиева
Јасмина Мицева

Физичко и здраствено
образование

уреден и еколошки двор Проект за да се
овозможи постаавување на 4 канти за
губре ( во соработка на другите активи )

Англиски јазик

Читање со разбирање и зборување

IV - 7

ноември

Социологија

Социјализација

I-6

мај

Педагогија

Пишување есеј

III-3

мај

Видови табели и составување на табели

III-6

октомври

Изработка на документи за потреба од
работник
Влијанието на бучавата врз живите
организми

IV-6

ноември

четврта

април

Статистика

Април 2016

III
–
9,
10

Јасмина Мицева

Практична настава

Рамона Панорова

Физика

Одржување на зеленилото (редовно кастрење
на зеленилото и косење на тревата).
нашата еколошка свест

Картов Андон

Граганско образование

пишување есеј

четврта

аПРИЛ

Садење на локални дрвја на секои 5м2.

Ј.Папалазова

математика

Плоштина на рамнински фигури

прва

мај

математика

Просто тројно правило

прва

Садење на локални дрвја на секои 5м2.

С.Папалазов
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мај

Табела бр. 9.9.2 Употреба на ИКТ во наставата

ред.
бр.

Име и презиме на н аставник

месеци

гимназиско
/стручно
образование

предмет
IX

X

XI

XII

8

I

II

III

IV

V

VI

8

8

8

8

10

6

69

Зоран Филов

гимназија

Математика

8

8

69

Зоран Филов

гимназија

Линеарна алгебра и аналитичка геометрија

4

6

8

8

6

4

6

6

69

Зоран Филов

гимназија

Програмски јазици

40

40

40

40

40

40

40

40

34

Сашко Колев

гимназија

Физика (прва и трета)

4

7

5

5

4

9

5

2

3

57

Мартија Танева

гимназија

физика (I год и IVгод -ПМБ)

6

10

5

6

3

11

8

3

4

/

57

Марија Танева

машинска струка

физика и електротехника

11

10

10

16

2

9

12

11

7

3

49

Драгица Петкова

гимназиско

Математика

23

7

9

5

17

23

18

22

25

8

49

Драгица Петкова

гимназиско

Алгебра

12

0

1

0

0

0

0

5

1

0

49

Драгица Петкова

гимназиско

Математичка анализа

2

1

3

3

53

Вера Светозаревиќ

стручно

англиски јазик

35

Ани Костадинова

гимназиско

2

Тони Аврамов

гимназиско

Тони Аврамов

Ани Костадинова

1

32

31

3

6

Македонски јазик и литература (втора година)

6

8

гимназиско

Македонски јазик и литература (трета година)

5

гимназиско

Биологија (четврта)

6

Биологија (втора )

9
0

30

32

6

0
3

16

28

32

32

32

/

5

5

6

5

8

8
5

4

3

5

8

6

6

2

9

8

2

6

7

7

8

1

10

4

2

6

6

4

4

6

35
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6

4

4

/

3

3

3

3

3

4

3

1

3

3

3

2

3

4

3

2

/

3

3

4

3

физика-(прва)

6

5

5

4

5

5

7

2

6

стручно

физика-(четврта)

3

3

3

2

1

3

3

4

1

Софија Тошева -Раманчве

гимназиско

Економија - четврта година

4

4

3

3

2

1

3

5

2

61

Софија Тошева-Раманчева

стручно

Економија - четврта година

1

4

3

2

1

2

5

2

/

61

Софија Тошева-Раманчева

стручно

Економија изборна програма - четврта година

2

1

2

2

/

2

2

/

/

/

61

Софија Тошева-Раманчева

стручно

Економија - трета година

1

2

3

2

3

2

3

3

2

/

46

Билјана Панова

гимназиско

Вовед во правото-трета година

2

3

2

4

1

2

4

3

2

1

46

Билјана Панова

стручно

Конституионо уредување-прва година

4

5

7

2

1

4

4

4

4

2

46

Билјана Панова

стручно

Основи на правото-прва година

3

3

3

4

3

3

4

1

4

1

46

Билјана Панова

стручно

Основи на правото-втора година

3

3

3

2

2

3

5

1

3

46

Билјана Панова

стручно

Право-изборен-трета година

3

4

3

1

1

2

4

2

4

46

Билјана Панова

стручно

Право-изборен-четврта година

2

5

2

4

1

2

4

2

2

70

Мирјана Чамџиќ

гимназиско

Француски јазик, прва година

4

3

2

5

1

1

2

1

2

1

70

Мирјана Чамџиќ

гимназиско

Латински јазик, трета година

4

4

3

6

1

3

7

4

2

1

72

Тања Чугунцалиева

стручно

9

15

9

15

6

11

10

14

8

/

72

Тања Чугунцалиева

стручно

4

8

8

12

/

10

8

8

1

/

72

Тања Чугунцалиева

стручно

6

8

5

9

8

9

7

10

3

/

71

Блашка Чугунска

гимназија

Географија(прва година )

3

3

4

2

1

2

1

2

3

1

71

Блашка Чугунска

гимназија

Географија(втора година)

2

3

3

3

/

2

2

3

2

1

71

Блашка Чугунска

стручно

Економска географија(трета година)

3

3

3

2

1

2

2

3

2

1

23

Тодорка Дагалева

гимназиско

Историја - прва година

4

2

23

Тодорка Дагалева

стручно

Историја- прва година

3

23

Тодорка Дагалева

стручно

Историја- втора година

34

Сашко Колев

стручно

34

Сашко Колев

61

Македонски јазик и литература (прва година I 7,8,11)
Македонски јазик и литература (втора година II
- 9,10)
Македонски јазик и литература (трета година
III - 8,10)

63

71

Блашка Чугунска

стручно

Туристичка географија(прва година)

2

2

2

4

2

3

2

1

3

/

59

Роза Танева

гимназија

Француски јазик (трета година)

4

5

2

2

2

3

4

4

3

/

59

Роза Танева

гимназија

Француски јазик (четврта година)

3

5

3

4

1

4

2

1

/

/

59

Роза Танева

стручно

Француски јазик (втора година)

4

5

5

4

1

1

1

1

4

/

59

Роза Танева

стручно

Француски јазик (прва година)

4

3

4

1

1

3

3

2

2

1

60

Гелов Михаил

стручно

Технологија на моторни возила

0

1

2

1

3

3

61

Бисерка Гунова

гимназиско

Македонски јазик и литература (прва година)

6

8

5

4

3

5

8

6

6

2

62

Бисерка Гунова

гимназиско

Македонски јазик и литература (четврта
година)

5

6

9

8

2

6

7

7

8

1

74

Џишева Даниела

гимназиско

Македонски јазик и литература (втора година)

5

6

6

6

3

6

6

6

6

2

74

Џишева Даниела

гимназиско

Македонски јазик и литература (трета година)

5

6

6

6

3

6

6

6

6

2

38

Софка Кочева

гимназиско

хемија (прва година)

4

5

2

3

/

1

1

/

38

Софка Кочева

гимназиско

хемија (втора година)

3

2

3

2

1

3

3

3

1

/

38

Софка Кочева

гимназиско

хемија (четврта година)

2

4

3

5

2

7

5

3

2

/

39

Марија Котев

стручно

англиски јазик (втора година)

4

4

5

5

2

4

4

3

3

2

39

Марија Котев

стручно

англиски јазик (трета година)

4

4

3

4

2

3

4

3

3

2

12

Снежана Арџанлиева Танева

гимназиско

филозофија (четврта година)

2

5

6

3

1

6

5

3

2

12

Снежана Арџанлиева Танева

гимназиско

етика (трета година)

1

3

4

3

1

3

3

3

2

44

Ивана Кркотиќ - Прошевска

гимназиско

латински јазик ( втора и трета година)

4

4

3

6

1

3

7

4

2

1

44

Ивана Кркотиќ - Прошевска

стручно

франц јазик ( прва година)

2

4

3

2

1

2

2

3

2

1

3

4

1

1

4

4

3

/

44

Ивана Кркотиќ - Прошевска

стручно

франц јазик ( втора година)

44

Ивана Кркотиќ - Прошевска

стручно

франц јазик ( трета година)

64

2

5

9
0

4

3

0
3

73

Андријана Џинова

стручно

Англиски јазик (прва година)

4

4

5

5

2

3

4

4

3

2

73

Андријана Џинова

стручно

Англиски јазик (втора година)

4

4

3

3

2

3

4

4

3

2

73

Андријана Џинова

стручно

Англиски јазик (четврта година)

3

4

3

3

2

3

4

3

2

/

15

Русица Атанасова

стручно

Математика(прва година)

12

7

5

5

3

10

7

7

5

/

15

Русица Атанасова

стручно

Математика(втора година)

8

6

5

9

3

8

6

4

7

/

15

Русица Атанасова

стручно

Математика(трета год-редовен и изборен)

6

4

4

5

4

5

5

3

4

/

15

Русица Атанасова

стручно

Математика(четврта год-редовен и изборен)

10

1

5

4

4

5

7

4

/

68

Јасмина узунова

гимназија

Менаџмент

3

4

1

2

3

2

1

1

3

/

68

Јсмина Узунова

стручно

Практична настава

3

5

3

2

2

2

2

3

4

2

68

Јасмина Узунова

стручно

Основи на бизнисот

3

3

3

5

2

6

3

5

4

3

68

Јасмина Узунова

стручно

Деловно работење

2

2

3

3

2

2

3

3

3

2

45

Јасмина Мицева

стручно

Бизнис

4

4

6

6

4

4

5

6

5

1

45

Јасмина Мицева

стручно

Бизнис изборен

3

3

4

5

3

3

3

3

5

1

45

Јасмина Мицева

стручно

Практична настава

3

5

4

3

2

3

2

2

3

1

45

Јасмина Мицева

стручно

Статистика

3

3

5

4

2

3

3

3

4

/

45

Јасмина Мицева

гиманзицко

Бизнис и претприемништво

3

3

4

2

3

4

3

4

3

/

6.

Весна Аризанова

гимназиско

Француски јазик (прва година)

4

3

3

1

1

3

3

2

2

1

6.

Весна Аризанова

гимназиско

Француски јазик (втора)

3

4

3

4

2

2

4

4

3

/

6.

Весна Аризанова

гимназиско

Француски јазик (четврта)

3

5

3

4

1

4

1

1

/

/

6.

Весна Аризанова

стручно

Француски јазик (трета)

1

4

3

3

1

4

3

3

3

/

19

Бранко Бимбиловски19

Математика(втора година)

6

8

6

10

2

6

10

6

8

2

19

Бранко Бимбиловски

Математика(четврта година)

12

16

12

20

4

12

20

12

12

0

19

Бранко Бимбиловски

Математика(втора година)

3

4

3

5

1

3

5

3

3

0

Математика(прва
година)
Математика(прва
година)
Математичка
анализа

65

20

Јован Самарџиев

гимназиско

англиски јазик(втора година)

16

16

16

16

8

14

16

16

16

4

20

Јован Самарџиев

гимназиско

англиски јазик(четврта година)

8

8

8

8

4

8

8

8

4

0

20

Јован Самарџиев

стручно

англиски јазик(втора година)

3

3

3

3

1

3

3

3

3

1

Емилија Дуганова

гимназиско

Англиски јазик (трета година)

4

4

4

4

1

4

4

4

4

2

Емилија Дуганова

гимназиксо

Англиски јазик (четврта година)

4

4

4

4

1

4

4

4

4

2

Емилија Дуганова

стручно

Англиски јазик (трета година)

3

3

3

3

1

3

3

3

3

Емилија Дуганова

гимназиско

Англиски јазик (втора година)

4

4

4

4

1

4

4

4

3

Ирена Трајкова

гимназиско

Социологија (втора година)

2

1

2

1

1

2

1

3

1

2

Ирена Трајкова

гимназиско

Социологија (трета година -изборен)

0

3

1

1

1

3

2

2

2

3

27

Јасмина Јанишлиева

гимназиско

Логика (четврта година-изборен)

2

3

1

2

/

2

2

3

2

/

27

Јасмина Јанишлиева

гимназиско

Педагогија (трета година-изборен)

3

1

2

3

/

3

4

2

3

/

27

Јасмина Јанишлиева

стручно

Социологија (прва година)

2

3

3

2

2

2

2

2

3

1
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Стефчо Стефанов

стручно

Психологија (трета и четврта година)

1

4

3

2

1

2

3

2

1
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Звонко Роман

стручно

Техничко цртање со нацртна геометрија и КАД

1

3

2

4

4

16

16

16

16

6

Звонко Роман

стручно

Машински елементи со механика

8

8

8

8

2

8

8

8

8

3

Ќиров Душан

стручно

Електроника

6

6

6

6

1

6

6

6

6

1

Ќиров Душан

стручно

Електротехника

3

2

4

2

1

2

3

2

2

1

Трајкова Кристина

стручно

Англиски јазик (прва година)

3

3

3

3

1

3

3

3

3

Трајкова Кристина

стручно

Англиски јазик(втора година)

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Трајкова Кристина

гимназиско

Англиски јазик (трета година)

4

4

4

4

3

2

4

4

2

2

Трајкова Кристина

гимназиско

Англиски јазик (четврта година)

4

4

4

4

3

2

4

4

2

2

УТС

Хотелско работење

11

12

13

33

16

12

66

63

Велика Бизоева
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3

1
0

8

2

24

24

24

24

12

1
8

24

24

18

6

18

18

24

25

7

1
9

28

16

18

3

Хотелско работење

1

12

6

6

4

6

5

6

4

/

Маркетинг

1

4

5

2

1

1

4

4

3

1

Готварство

20

20

20

20

5

2
0

20

5

10

/

Угостителско послужување

2

3

2

3

1

2

3

2

3

1

Основи на УТ

6

7

6

6

3

6

7

6

6

1

Практична настава
Агенциско работење

Бранко Бизоев

Калкова Марина

УТС

УТС

Горгиевски Слободан

УТС

Готварство

32

32

32

32

12

3
2

32

17

16

/

Кавазов Љупчо

УТС

Угостителско послужување со пракса

10

9

9

9

4

1
0

10

10

10

5

Основи на УТ

5

5

5

5

1

5

5

5

5

1

Култура на однесување

3

3

3

3

1

3

3

3

3

0

Економија на туризмот

3

3

3

3

0

3

3

3

3

0

Практична настава

4

4

4

4

0

4

4

4

4

0

Бизнис III

3

3

3

3

0

3

3

3

5

0

Бизнис IV

3

3

3

3

0

3

8

3

0

Лидија Јовановска

УТС
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Менаџмент и бизнис

3

3

3

3

0

3

3

3

3

Готварство I

4

4

4

4

1

4

4

4

4

Готварство II

4

4

4

4

1

4

4

4

4

Панорова Рамона

физика

Физика

5

9

9

7

4

7

9

4

5

0

Картов Андон

стручно

Граѓанско образование

2

3

2

2

2

3

4

3

3

/

Картов Андон

стручно

Организација

/

2

3

/

/

2

2

3

2

/

Картов Андон

стручно

Менаџемент

3

3

1

3

1

2

1

1

1

Јасмина Папалазова

гимназија

математика

8

12

16

2

2

16

8

10

24

6

8

7

5

13

5

9

4

5

7

/

математика

Јасмина Папалазова

стручно-Екон.

Јасмина Папалазова

стручно-УТС

математика

4

2

3

1

2

1

1

3

1

/

Сашо Папалазов

гимназија

математика

9

12

18

0

0

9

9

9

12

0

Сашо Папалазов

гимназија

алгебра

12

0

1

0

0

0

0

5

1

0

Сашо Папалазов

стручно-Екон.

математика за економисти

4

9

3

6

3

1

3

2

7

0

Сашо Папалазов

стручно-УТС

математика

2

2

2

3

1

3

3

2

1

0

Сашо Папалазов

стручно-машинска

математика

3

3

3

9

0

5

6

3

2

0
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9.10 Редовност на учениците во наставта
Наставниците ќе се залагаат за подобрување на постигањата и успехот на учениците преку
намалување на нередовноста во наставата и преку подобрување на климата за работа со
почитување на правила од Кодекс за однесување на учениците.

9.11 Зголемување на успехот на учениците
Оваа активност ќе се постигне со реализирање на современа настава преку примена на
разни современи форми, методи и средства во наставниот процес и унапредување на
професионална соработка меѓу вработените и соработка со учениците.

9.12 Оспособување на учениците со практични знаења и способности
Во соработка со локалната заедница, бизнс заедницата и други училишта од Р Македонија
и надвор од неа, учениците ќе се стекнат со практични знаења и способности кои ќе овозможат
конкурентност на пазарот на трудот.
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10 Оценување
10.1 Видови оценување и календар на оценување
Оценувањето е континуиран процес и опфаќа активности на следење и вреднување на
работата и постигањата на учениците во текот на целата учебна година.
Оценувањето се базира врз користење на повеќе различни методи со цел да се
минимизираат слабостите и ограничувањата на секој поединечен метод, а да се земат предвид
различните стилови на учење. Преку оценувањето се проверува напредокот во постигањата на
учениците, се насочуваат кон поставените цели, оценувањето е составен дел на наставниот
процес (на учењето и поучувањето) и обезбедува целосни информации за постигањата на
учениците.
Наставниот кадар во СОУ „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија се труди тоа да биде
праведно и транспарентно. Учениците точно знаат кои се целите на наставата, кои се
стандардите што треба да научат и што, како и каде ќе се оценува наученото. Родителите
заедно со учениците имаат увид во оценувањето. При оценувањето вклучени се и комисии од
ученици во класот чие мислење е во функција на праведното и транспарентно оценување.
По сите предмети се користи бројчано оценување по скала од 1 до 5, а во проектните
активности за завршени активности се користи терминологија реализирани. Оценувањето како
дел од наставата се врши:












1. На почетокот на наставата (дијагностичко оценување)
За да се утврди предзнаењето на учениците
За да се планира наставата
За да се зголеми интересот и мотивацијата кај учениците (формативно оценување)
2. Оценување во текот на наставата
За се следи како ученикот учи и напредува во учењето
За наставникот да добие повратни информации за поучувањето
За да се информираат и родителите за напредокот
Да се приспособи поучувањето според структурата на учениците
3. Оценување по завршување на наставата (сумативно оценување)
За да се утврди што научил ученикот во текот на наставата
Внесување сумативна оценка во педагошка евиденција
За да се информираат заинтересираните субјекти за постигањето на учениците
Да се процени ефикасноста на наставата
Оценување на учениците се врши преку:













Усни одговори на прашања поставени од наставникот
Усни одговори на прашања поставени од учениците
Разговор со и меѓу ученици (дебати, дискусија, групна и индивидуална работа)
Практични изведби
Усна презентација
Есеи изработени вон настава
Писмени извештаи
Проектна работа
Тестови изработени од наставникот
Стандардизирани тестови
Самооценување и оценување од ученици
Портфолио на ученикот за следење на поучување и учењето.
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Сите овие активности го стимулираат имплементирањето на критериумите и
стандардите во секој квалификационен период, кои се во функција на формативното и
сумативното оценување. Секој наставник, изработените критериуми и стандарди за
формативно и сумативно оценување ги доставувава во педагошко-психолошката служба во
прилог на годишните планирања.
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Табела бр.10.1.1 Календар за писмено оценување

предмет

име и презиме на

Прва година
клас

македонски јазик и
литература

Тони Аврамов

македонски јазик и
литература

Даниела Џишева

македонски јазик и
литература

Александра Ќаева

македонски јазик и
литература

Бисерка Гунова

термин

Втора
година
клас
II 2, II4, II5

II-1

I2, I3, I4

Прва
писмена:
X/4
седмица
Втора
писмена:X
II/2
седмица
Трета
писмена:II/
3 седмица
Четврта
писмена:

термин
Прва
писмена: X/3
седмица
Втора
писмена:XII/
3 седмица
Трета
писмена:
III/2 седмица
Четврта
писмена:
IV/3 седмица
Прва
писмена: X/4
седмица
Втора
писмена:XII/
3 седмица
Трета
писмена:
III/2 седмица
Четврта
писмена:
V/1 седмица

Трета
година
клас

термин

III 5

Прва писмена:X/
2 седмица
Втора
писмена:XII/3сед
мица
Трета
писмена:III/ 2
седмица
Четврта
писмена:V/2
седмица

III-1, 2, 3

Прва писмена:XI/
1 седмица
Втора
писмена:XII/3
седмица
Трета
писмена:III/ 3
седмица
Четврта
писмена:V/4
седмица

Четврта
година
клас

IV2,IV4
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термин

Прва писмена:X/4
седмица
Втора писмена
писмена:XII/2с
седмица
Трета писме
на:II/3 седмица
Четврта
писмена:IV/4
седмица

V/4
седмица
македонски јазик и
литература

Жаклина Атанасова

македонски јазик и
литература

Снежана Дагалева

македонски јазик и
литература

Славица Маркова

Македонски јазик и
литература

Тања Чугунцалиева

I - 7,8
I - 11

прва
писмена
трета
седмица
ноември,
втора
писмена
втора
седмица
март,
трета
писмена
втора
седмица
мај

II - 9,10

прва
писмена
втора
седмица
ноември,
втора
писмена
трета
седмица
март,
трета
писмена
втора
седмица мај

II-1,2,3,5

прва
писмена
четврта
седмица
октомври
втора
писмена
втора
седмица
декември
трета
писмена
четврта
седмица
март
четврта
писмена
трета

III - 8,10

прва писмена
трета седмица
ноември,
втора писмена
трета седмица
март/прва
седмица март,
трета писмена
втора седмица
мај/втора седмица
април

Наталија Лазарова
Англиски јазик

Крстина Пренда

Англиски јазик

Јован Самарџиев
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IV-1,5

прва писмена
четврта седмица
октомври
втора писмена
втора седмица
декември
трета писмена
четврта седмица
март
четврта писмена
прва седмица мај

II-10

Англиски јазик

Англиски јазик

Англиски јазик

Вера Светозаревиќ

I-6,I-8

прва
писмена:вт
ора
седмица
октомври,в
тора
писмена:вт
ора
седмица
март, трета
писмена:тр
ета
седмица
април

II-8

Емилија Дуганова

Кристина Трајкова

II-4

I-9,10,11

прва

II-9
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седмица мај
прва
писмена
четврта
седмица
октомври
втора
писмена
четврта
седмица
март
прва
писмена:втор
а седмица
октомври,вто
ра
писмена:трет
а седмица
ноември,
трета
писмена:
втора
седмица
март, четврта
писмена:
трета
седмица
април
Прва
писмена
работачетврта
недела
октомври;
Втора
писмена
работа-трета
недела
декември;
Трета
писмена
работачетврта
недела март;
Четврта
писмена
работа- трета
недела
прва писмена

III-6,III-8

III-6

III-1,2,3,4

III-10

III-5

прва
писмена:втора
седмица
октомври,втора
писмена:трета
седмица ноември,
трета писмена:
втора седмица
март, четврта
писмена:
трета седмица
април
прва
писмена:втора
седмица
октомври, втора
писмена:втора
седмица март
Прва писмена
работа-четврта
недела октомври;
Втора писмена
работа-трета
недела декември;
Трета писмена
работа-четврта
недела март;
Четврта писмена
работа- трета
недела мај
Прва писмена
работа- прва
недела ноември;
Втора писмена
работа-трета
недела март
прва писмена

IV-8

прва
писмена:втора
седмица
октомври,втора
писмена:трета
седмица ноември,
трета писмена:
втора седмица
март, четврта
писмена:
трета седмица
април

IV-3

Прва писмена
работа-четврта
недела октомври;
Втора писмена
работа-трета
недела декември;
Трета писмена
работа-четврта
недела март;
Четврта писмена
работа- втора
недела мај

IV-2,4,6

прва писмена

писмена
прва
недела
ноември
втора
писмена
втора
недела
април

Англиски јазик

Андријана Џинова

Англиски јазик

Марија Котев

Француски јазик

Роза Танева

I -7

I-6
француски јазик

прва
писмена четврта
седмица
/ноември
втора
писменавтора
седмица /
март
трета
писмена трета
седмица /
мај

трета
седмица
октомври
/
втора
седмица
декември
/
четврта
седмица
март
/
втора
седмица
мај

работа
прва недела
ноември
втора
писмена
работа втора
недела април

II -7

прва писмена
- трета
седмица /
ноември
втора
писмена прва седмица
/ март
трета
писмена трета
седмица/мај

II-6

четврта
седмица
ноември;
/
прва седмица
март;
/
четврта
седмица мај
четврта
седмица
октомври
/
четврта
седмица
ноември
/
втора
седмица
март
/
втора
седмица мај

II-6
француски
јазик

75

работа четврта
недела октомври
втора писмена
работа трета
недела декември
трета писмена
работа
четврта недела
март
четврта писмена
работа
трета недела мај

III-7

трета седмица
ноември;
/
прва седмица
април;
/
втора седмица мај

III1,2,3,4,5
францус
ки јазик

четврта седмица
октомври
/
прва седмица
декември
/
четврта седмица
март
/
прва седмица мај

работа четврта
недела октомври
втора писмена
работа трета
недела декември
трета писмена
работа четврта
недела март
четврта писмена
работа трета
недела мај
IV -7

прва писмена втора седмица /
ноември
втора писмена втора седмица /
март
трета писмена втора седмица / мај

IV-1,2
француски
јазик

прва седмица
ноември
/
четврта седмица
декември
/
трета седмица март
/
четврта седмица
април

Француски јазик

Весна Аризанова

I-1

Француски јазик и
Латнски јазик

Мирјана Чамџиќ

I-2,3,4,5
француски јазик

Ивана Кркотиќ-Прошевска

I - 8,10
Француски јазик

Француски јазик

Француски јазик

Ивана Кркотиќ-Прошевска

трета
седмица
октомври
/
трета
седмица
декември
/
трета
седмица
март
/
четврта
седмица
мај
прва
седмица
октомври
/
трета
седмица
декември
/
четврта
седмица
март
/
трета
седмица
мај

II-1,2,3,4,5

прва
седмица
октомври
/
трета
седмица
декември
/
четврта
седмица
март
/
трета
седмица
мај

II - 8, 10

II - 3
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четврта
седмица
октомври
/
четврта
седмица
декември
/
четврта
седмица
март
/
втора
седмица мај

III-8

четврта седмица
октомври
/
четврта седмица
декември
/
трета седмица
март
/
четврта седмица
мај

III-3
латински
јазик

четврта седмица
октомври
/
трета седмица
март

четврта
седмица
октомври
/
прва седмица
декември
/
четврта
седмица
март
/
прва
седмица
мај

III - 10

четврта
седмица
октомври
/

III 1,2,4,5

четврта седмица
октомври
/
трета седмица

IV-3,4,5

прва седмица
ноември
/
четврта седмица
декември
/
трета седмица март
/
четврта седмица
април

трета
седмица
март

Математика

Бранко Бимбиловски

Математика

Драгица Петкова
I-2

Математика

Зоран Филов

математика
I 3,4

Јасмина Костова Папалазова

I 1,5

дек/3
мај/4

I6

дек/3
мај/3

Линеарна алгебра и
аналитичка геометрија
Програмски јазици
математика

математика

трета
седница
декември/
четврта
седмица
мај

Сашо Папалазов

I 11

II-1
II-2
II-2

март

трета
седмица
декември
/
четврта
седмица мај

писмени
дек/3
мај/4
тест
окт/1 ное/1
март/1
мај/1

IV-5

III 1,4,5

дек/3
мај/4

II 6

III 2,3

III 9

окт/3
дек/3
март/2
мај/4

III 1,4,5

III 4

алгебра

математика за
економисти
математика

ЛААГ
писмени
окт/4 дек/3 март/4
мај/4
Програмски
јазици
тестови
окт/3 март/1 мај/3
дек/3
мај/4

Драгица Петкова
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Програмск
и јазици
IV 2 , 3

тест
окт/4 фев/2
април/4

IV 6

дек/2
мај/2

окт/4
дек/3
март/2
мај/2
дек/3
мај/4
ноем/1
дек/3
април/1
мај/4

III 6

дек/3
мај/4

III 10

окт/4
дек/3
март/2
мај/2

III-1

прва седмица
ноември

Русица Атанасова
Алгебра

терта седмица
декември
/
прва седмица мај

/
трета седмица
декември
/
прва седмица
април
/
трета седмица мај
Математичка анализа

Зоран Филов
Драгица Петкова

IV-2

Снежана Атанасова
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трета седмица
декември
/
прва седмица мај

10.2 Тим за следење, анализа и подршка
Тимот за следење, анализа и подршка е составен од следните членови:






Билјана Панова
Зорица Лешевска
Бизоев Бранко
Сашко Колев
Зоран Филов

79

11.Вон-наставни активности
Табела бр. 11.1 Проектна активност : Училиштен спорт – меѓукласни натпревари
Содржини на проектната
активност

1.Состанок на активот по
спорт и спортски активности
по повод организирање на
меѓукласни натпревари на ниво
на училиштен спорт
2. Изготвувае на систем на
натпревари и негово
истакнување на оглсните табли
про СОУ „Јосиф Јосифовки“
3. Состанок со капитените од
екипите од секој клас
4. Почеток на меѓукласните
натпревари
5. Пауза на меѓукласните
натпревари за време на
новогодишните празници

Фази на реализација на
проектната активност

септември

септември

октомври

октомври

Цели

- воведување на професорите во
истражувачката дејност за полесно
спроведување на муѓукласните
натпревари
- за полесно и попрегледно
реализирање на меѓукласните
натпревари
- запознавање на учениците со
начинот, текот и начин на
реализација на меѓукласните
натпревари
- забава и дружење на учениците од
сите класови

јануари

- одмор на учениците од
меѓукласните натпревари

6. Завршеток на меѓукласните
натпревари

април

- успешно завршување на
меѓукласните натпревари

7. Доделување пофалници за
освоеното прво, второ и трето
место на манифестацијата
„Најдобрите за најдобрите“

јуни

-да се наградат заслужните ученици
за нивната заложба во текот на
целата година, како потик за нови
цели во наредната година
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Потребни услови и начини на
организација и реализација на
проектната активност

- училница
- училница - наставна програма
по спорт и спртски активности –
меѓукласни натпревари
- спорска сала каде ќе се
одржуваат сите меѓукласни
натпревари
-сите видови на топки потребни
за спортските нтпревари

Еваулација, критериуми и
согледување од
реализацијата

Средби и објаснување на
учениците за зададените
поими од меѓукласните
натпревари.
Следење на работата на
индивидулните и групните
задачи.
Навремено известување за
напредокот или проблемите
кои ке се јават за време на
изведување на
меѓукласните натпревари
Навремено извршување и
предавање на зададените
задачи.

Табела бр. 11.2 Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани ученици
Манифестација

Ментор

Време на реализација

Државен натпревар по Историја

активот по Историја

февруари/мај 2016 год.

Државен натпревар по англиски јазик за II- година

активот по англиски јазик

февруари/мај 2016

Поетско-музичка вечер ,,Пееме за Гевгелија“

Даниела Џишева и Тони Аврамов

ноември 2015

Новогодишна манифестација. Театарска претстава

Даниела Џишева

декември 2015

Патронат на Училиштето. Театарска претстава

Даниела Џишева

април 2016

Учество на Франкофонски театар за најдобра Даниела Џишева и
Весна Аризанова
театарска претстава

март 2016

Учество на МАССУМ-најдобра театарска
претстава

Даниела Џишева

април 2016

Завршна манифестација на
училиштето,,Најдобрите за најдобрите“. Театарска
претстава

Даниела Џишева

јуни 2016

Државен натпревар по македонски јазик и
литература

Даниела Џишева

мај 2016

Регионален натпревар по математика

Професори по математика

февруари 2016

Државен натпревар по математика

професори по математика

март 2016

Меѓународен натпревар по математика ,,Кенгур“

професори по математика

март 2016

Македонска математичка олимпијада

професори по математика

април 2016
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Учество на Астрономска школа
Учество на училиштен и регионален натпревар по
физика
Учество на државен натпревар по физика
Учество на МАССУМ најдобар штанд

Учество на МАССУМ маркетинг-план
Работа на интернет-страницата www.klubjoska.com
Литературна средба
Учество на МAССУМ

Рамона Панорова
Марија Танева
Сашко Колев
Рамона Панорова
Марија Танева
Сашко Колев
Рамона Панорова
Марија Танева
Сашко Колев
Софија Тошева-Раманчева
Розета Картова
Михаил Гелов
Снежана Атанасова
Снежана Атанасова
Софија
Тошева-Раманчева
Јасмина Мицева
Тони Аврамов

март 2016

Тони Аврамов
Тони Аврамов

март 2016

април 2016
мај 2016
април 2016

април 2016

во текот на учебната
година (2015/2016)

мај 2016

Најдобра реклама
Најдобар филм
Литературна творба
Учество на МАССУМ

Снежана Атанасова

Интрвју за работа
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април 2016

Учество на Државен натпревар за најдобар бизнисплан - Машински
Факултет

Снежана Атанасова

март 2016

Софија Тошева Раманчева
Јамина Узунова
Јасмина Мицева

Учество на регионален натпревар на училишни
хорови

Илија Атанасов

април 2016

Учество на Државен/Меѓународен натпревар за
средношколски хорови

Илија Атанасов

мај 2016

Натпревар за изработка на постер или плакат на
тема „ j’appreds le francais pour...“ (Учам
француски за да…)

активот по француски јазик

октомври 2015

Одбележување на божиќните празници

активот по француски јазик

декември 2015

Натпревар за писмен состав „Кажи ми десет
збора…“

активот по француски јазик

јануари/февруари 2016

Ден на палачинката

активот по француски јазик

февруари/март 2016

Учество на натпревар „Француска шансона“

активот по француски јазик

март 2016

Учество на натпревар по средношколски
франкофонски театар

активот по француски јазик

март 2016

Француска вечер

активот по француски јазик

април 2016

Учество на државен натпревар по француски јазик
- Олимпијада

активот по француски јазик

април 2016
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Учество на регионален и државен натпревар по
географија

актив по географија

април-мај 2016

Учество на регионален и државен натпревар по
латински јазик

Ивана Кркотиќ - Прошевска

април - мај 2016

Учество на регионален и државен натпревар по
диктат

Актив по француски јазик

март-април 2016

Учество на државен натпревар Народна техника

Горан Манев

март-април 2016

Учество на државен натпревар Народна техника

Лилјана Андонова

март-април 2016

Костадинова Антигона
Учество на регионален и државен натпревар по
Биологија

Лилјана Андонова,

април-мај 2016

Костадинова Антигона
Зорица Лешевска

Учество на регионален и државен натпревар по
Хемија

Софка Кочева,

Учество на Државен натпревар-Нано материјалиматеријали на иднината

Милан Лешевски
Софка Кочева
Рамона Панорова
Марија Танева
Сашко Колев
Шапкаров Иван

Учество на регионален и државен натпревар по
машинство

март-мај 2016

Милан Лешевски

Гелов Михаил
Роман Звонко
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ноември-март 2016

април - мај 2016

Учество во Државен натпревар по македонски
јазик илитература во категориите рецитација, „Ацо
Караманов“ и јазик;

Атанасова Жаклина

Во текот
година

на

учебната

Учество во општински, регионални идржани
натпревари организирани од општински,
регинални и државни институции;

Атанасова Жаклина

Во текот
година

на

учебната

Учество во меѓународен натпревар „Утринска
ѕвезда“ во Бугарија

Атанасова Жаклина

Во текот
година

на

учебната

Учество на МАССУМ во категориите:

Атанасова Жаклина

Во текот
година

на

учебната

Атанасова Жаклина

Во текот
година

на

учебната

-

Најдобра театарска претстава
Најдобра поетска творба
Најдобра фотографија
Најдобра модна креација
Најдобар штанд
Најдобро подготвен јавен говор;

Учество во училишни манифестации по повод
одбележување:
-

Седми ноември – Ден на ослободување
на градот Гевгелија
Новогодишна претстава
Училиштен патронат
Еколошки манифестации
Флеш-моб настани
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-

Завршна манифестација „Најдобрите за
најдобрите“
Музичко-сценски перформанс со музика
од Дизни-цртани филмови

Посети и гостувања
-

Атанасова Жаклина

Тетарска претстава во Народен театар
Посета на Саем на книга во Скопје
Посета на Саемна книга во Гевгелија
Посета на Универзитетска библиотека –
Скопје
Посета на Градска библиотека Гевгелија
Посета на една национална или локална
телевизија
Посета на Институт за македонски
јазик
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Во текот
година

на

учебната

11.1 Соработка со други училишта
Соработуваме со повеќе средни училишта во Република Македонија по разни
поводи, како што се: натпревари, патрони празници и други манифестации. Особена
соработка имаме со средното училиште од општина Инџија во Република Србија.
Традиција е овие училишта да се посетуваат по повод патроните празници. За таа цел
планирано е на 03.10.2015 година (сабота) да се одржи настава за ден 09.10.2015 година
(петок) со цел да се изврши посета на училиштето во Инџија.
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Табела бр.11.3 План за активности – актив по математика, физика и информатика
Година 2015/2016
Временска рамка (месец)

Следење

Носител
Задача

Активност

9

Набавка на
стручна
литература,
списанија

Набавка на стручна литература
и списанија за наставниците, за
подготовка на натпреварите

x

Организирање и
учество на
училишен,
регионален ,
државен
натпревар и
ММО

Континуирано решавање на
задачи

x

Учество на
електронски
натпревари по
информатика

Подготовка на учениците за
електонски натпревари по
информатика

Учество на
регионален и
државен
натпревар по
информатика

Подготовка на учениците за
натпревар по информатика

1
0

1
1

1
2

1

2

3

4

5

6

7

8
Актив
МФИ

x

x

x

x

x

x

Надарени
ученици од
сите години

x

Начин на
спроведува
ње
(ресурси)
Состанок на
актив

Решавање
на тест

Очекувани
резултати

Одговор
но
лице

Правна
служба

Подобри
резултати
на
претстојни
те
натпревари

Збирки
задачи,
списанија
Сигма,тестов
и

Проширув
ање на
знаењата
по
математик
а, пласман
и награда
на
државниот
натпревар
и пласман
на ММО

Наставн
ици по
математ
ика,
физика,
информа
тика
Наставн
ици по
математ
ика

Инструменти

Пласман
на
регионалн
и
натпревари

x

x

пласман и
награда на
државниот
натпревар
и пласман
и пласман
на
Олимпијад
а

x
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Х
√

Потребен
буџет

6.000

За училиштен
натпревар
1000 ден., за
регионален
натпревар за
превоз и
храна 16.000
ден., за
државен
натпревар за
превоз и
храна 5.000
ден.

Наставн
ици по
информа
тика

за регионален
натпревар за
превоз и
храна 2.000
ден., за
државен
натпревар за
превоз и
храна 3.000
ден.

Организирање и
учество на
натпревар
„Кенгур“

Соработка со СММ

Ученици од
сите гидини

Решавање
на тест

Збирки
задачи

Сервисирање и
одржување на
опремата во
кабинетот по
информатика

Сервисирање и одржување на
опремата во кабинетот по
информатика

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

ученици

Актив И

Правна
служба

Изработка на
шаблони за
свидетелства и
дипломи

Изработка на шаблони за
свидетелства и дипломи

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

Ученици

Актив И

Правна
служба

Сервисирање и
одржување на
опремата во
канцеларии
Изработка на
Еко-календар

Сервисирање и одржување на
опремата во канцеларии

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

Ученици

Актив И

Ученици и
актив
информати
ка

Учество на
семинар

Осовременување на наставата
по физика

Проф.
физика

x

Компјутерски дизајн и
печатење на Новогодишен и
Еко-календар на Училиштето

x

x

по

Зголемува
ње на
интересот
за
математик
а
Проширув
ање на
знаењата
по
информати
ка
Проширув
ање на
знаењата
по
информати
ка

Наставн
иците по
математ
ика

Правна
служба

Проширување
на знаењата по
информатика

Горан
Манев

Истражувањ
е на еко
содржини

Интернет еко
брошури

Г. Манев

2.000

Едукација,
работилниц
и

Презентаци,
апаратура за
демонстраци
и,
анкетни
листови,
прашалници

Нови
знаења од
екологијат
аи
информати
ката
Примена
на
современи
методи во
наставата
по физика,

Наставн
ици по
физика

Котизација и
патни
трошоци на
наставниците
3.900 ден.

Наставн
ици по
физика

Котизација и
патни
трошоци на
менторите
3.200 ден.

„Критичко
мислење во
наставата по
физика“

Горан
Манев

5.000 ден.

Горан
Манев

Популариз
ација
на
физиката
Учество на
физичка школа
на ПМФ

Подготовка на учениците за
учество на школата

x

Талентиран
и ученици(од шест до
осум
ученици)

x

Едукација
Презентациј
а

Книга
Школа
млади
физичари
CD-ИКТ

89

Додатно
знаење од
областа на
физиката

Учество на
астрономска
школа на ПМФ
и Државен
натпревар по
астрономија

Подготовка на учениците за
учество на школата и
Државниот натпревар по
астрономија

Одбележување
на Светски ден
на планетата
Земја, 22. април

Изработка на постери, флаери и
презентација

x

x

Талентиран
и ученици
од областа
на
астрономиј
ата

Едукација

Ученици од
четврта
година

Интернет

Хамер

Компјутерск
а обработка
и печатење
на флаери

Фломастери

Презентациј
а

Астрономски
алманах
Прашања и
задачи

Додатно
знаење од
областа на
астрономиј
ата

Наставн
ици по
физика

Котизација и
патни
трошоци на
6.200 ден.

Нови
осознавањ
а од
областа на
екологијат
а

Наставн
ици по
физика

500 денари

Успешна
примена на
стекнатото
знаење по
физика,
пласман и
награда на
републичк
и
натпревар
по физика,
дипломи и
сертифика
ти за
успешно
менторств
о

Наставн
ици по
физика

За регионален
натпревар
превоз и
котизација на
ученици и
ментори 7.000
ден.

тестирање

Маркери
ЛЦДпроектор
компјутер

Организирањена
училиштен,
регионален и
учество на
државен
натпревар

Континуирано решавање на
нумерички задачи и проблеми

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Надарени
ученици од
сите години

Решавање
на тест

Збирки
задачи
Тестови

90

За
републички
натпревар
превоз и
котизација
4.000ден.

Еднодневна
едукативна
екскурзија

Посета на УХМР (управа за
хидро-метеоролошки работи)

x

Ученици од
прва и
втора
година (1030)

x

Планетариум и Завод за
сеизмологија

Усни
предавања

Апарати,
презентација
,
Инструменти
за мерење и
набљудувањ
е

Популариз
ација на
физиката и
проширува
ње на
знаењата
по физика

Наставн
ици по
физика

/

Табела бр.11.4 План на активности – Актив по македонски јазик
Година 2015/2016
Временска рамка (месец)

Следење
Носител

Задача
1. Поетскомузичка вечер
„Пееме за
Гевгелија“

Активност
-Интерпретација на
поетски творби од
роднокрајни автори
-Интерпетација на
музички точки

9

1 1
0 1

1
2

1

2

3

4

5

6

7

8
Актив по
македонски
јазик при
СОУ
„Јосиф
Јосифовск„
- Гевгелија

91

Начин на
спроведување
(ресурси)
- Литературно
читање на
поетски
творби
проследено со
музички
изведби во
Народниот
театар:
-подготовка и
печатење на
покани;
-изведување на
проби;
-изработка на
видо
материјали;
-изведба на
сцена;

Инструмен
ти
претстсава

Очекувани
Резултати
- Да се
мотивираат
учениците
за
почитување
на
роднокрајно
то
литературно
и музичко
творештво

Одговорн
о
лице
-Проф.
Даниела
Џишева
Проф.
Тони
Аврамов

Х
√

Потреб.
буџет
15.000
ден.

2.
Манифестаци
ја по повод
новогодишни
те праници

- Изведба на поетски
творби;
- Изведба на музички
точки;
-Изведба на драмски
едночинки

Актив по
македонски
јазик при
СОУ
„Јосиф
Јосифовск“
- Гевгелија

3. Телевизиски
емисија
„КЛУБ
ЈОСКА“

Снимање, монтирање и
емитување на ТВ НОВА

4. Литературен
конкурс
(еколошки)

-Објавување конкурс со
одредена тема
-Избор на комисија за
прегледување
-Објавување на веб
портали и списанија

Актив по
македонски
јазик и
литература

5. Литературна
средба
(со автор)

Манифестација посветена
на конкретен автор

Клуб
„Јоска“ и
Фондација
„Аполонија
“

6. Театарска
претстава

-Театарска изведба со

Драмска
секција

92

Подготвување
на кратки
скечови и
театарски
претстави со
учениците од
средно
образование
Подготвување
на музички
точки

Претстава

Снимање на
интервјуа и
разговори,
прилози и
реклами,
изработка на
компјутерски
телопи,
форшпани и
слично.
Преку огласни
табли, вебпортали и друг
вид медиуми
се обајвува и
соопштува за
сите
активности

Камера,
микрофон,
микс пулт,
компјутер

Презентација
на конкретно
творештво на
автор со
читање, видео
проекции и
дискусија
Избор на
актери и улоги
Читачки проби

сертифика
т

Текстови,
училница,

-Зачувување
на
традиционал
ните
вредности
на
поднебјето
-Зачувување
и негување
на
македонски
от
стандарден
јазик
Презентациј
а на
активностит
е на СОУ
„Јосиф
Јосифовски“

Проф.
Даниела
Џишева
Проф.
Жаклина
Атанасова

20.000
ден.

Тони
Аврамов

0.00 ден.

Промоција
на
Училиштето
Зачувување
и негување
на
литературно
то
творештво
Промоција
на
литературни
те
вредности

Актив по
македонс
ки јазик и
литератур
а

2.000
ден.

Негување на
драмската
уметност

Даниела
Џишева

Тони
Аврамов

/

15.000
ден.

„Кројач за
дами“

подготовки и проби на
драмската секција „Дон
Кихот“

„Дон
Кихот“

Изведба на
сцена и јавно
изведување

6. Театарска
претстава

-Театарска изведба со
подготовки и проби на
драмската секција

Драмска
секција

7. Патронен
празник на
Училиштето

- Изведба на поетски
творби;
- Изведба на музички
точки;
-Изведба на драмски
едночинки

8.
Манифестациј
а „Најдобрите
за најдобрите“

- Изведба на поетски
творби;
- Изведба на музички
точки;
-Изведба на драмски
едночинки

Актив по
македонски
јазик при
СОУ „
Јосиф
Јосифовски
“ –
Гевгелија
Актив по
македонски
јазик при
СОУ „
Јосиф
Јосифовски
„–
Гевгелија

Избор на
актери и улоги
Читачки проби
Изведба на
сцена и јавно
изведување
Читачки проби
Изведба на
сцена и јавно
изведување

Читачки проби
Изведба на
сцена и јавно
изведување

потребни
реквизити,
Народен
театар
Текстови,
училница,
потребни
реквизити,
Народен
театар
Претстава

Претстава

Негување на
драмската
уметност

Жаклина
Атанасова

Промоција
на
Училиштето

Актив по
македонс
ки јазик и
литератур
а

/

Промоција
на
училиштето

Актив по
македонс
ки јазик и
литератур
а

/

15.000
ден.

Табела бр. 11.5 План на активности-економско-правен актив
Година 2015/2016
Временска рамка (месец)

Следење
Носител

Задача
Учество на
државен
натпревар за
Најдобар
бизнис-план
на Машински
факултет
Скопје

Активност

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Подготовка на ученици,
материјали
(истражување), изработка
на бизнис-план

Талентирани
ученици од
четврта
година
економска
струка и
гимназиско
образование

93

Начин на
спроведување
(ресурси)
Одбирање на
ученици
Собирање на
материјали и
податоциистражување

Инструменти
Збогатено
знаење на
учениците од
областа на
генерирање на
реални бизнис
идеи и
изработка на

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Учество и
освојување
награда

Наставници
од
економска
струка

Х
√

Потреб.
Буџет

Пријавување
за учество

бизнис-план
на избраната
идеја

Поготовка на
бизнис
плановите
Исраќање на
бизнис
плановите
Учество на
натпреварот
Учество на
училишен и
државен
натпревар за
средни
стручни
училишта –
МАССУМ

Подготовка на ученици за
натпреварот,
разгледување на
критериумите за учество

Талентирани
ученици од
прва, втора,
трета и
четврта
година од
стручно
образование

Разгледување
на областите
на кои може
да се
учествува

Здобивање на
практично
знаење од
различни
области

Освојување на
награди

Наставници
од еконско
правен
актив и
други
активи

Избирање на
талентирани
ученици за
секој
пооделен
натправар
Поготовка на
учениците и
соодветните
материјали
Учество на
натпреварот

Двочасовна
едукативна
екскурзијаЦенрален
регистар и
УЈП
регионални
дирекции
Гевгелија
Еднодневна
едукативна
екскурзија во
Ценрален

Посета на Централниот
регистар и УЈП Гевгелија

Ученици од
четврта
година
економска
струка

Усно
предавање од
страна на
вработени
лица

Изработка на
основачки
акти за
основање на
Училишна
компанија

Збогатени
знаење од
областа за
основање на
трговски
друштва

Наставници
од
економско
правен
актив

Посета на Ценрален
регистар Скопје и
Државен завод за
статистика

Ученици од
сите години
од

Усно
предавање од
страна на

Дополнителни
знаења

Изработка на
табели,
графикони за

Наставници
од
економско

94

регистар
Скопје и
Државен
завод за
статистика
Еднодневна
едукативна
екскурзија во
НБРМ,
Македонска
Банка за
поддршка на
развојот,
Бизнис
икубатор
Еднодневна
едукативна
екскурзија во
Стопанска
комораСкопје,
Посета на
Македонска
берза
Еднодневна
едукативна
екскурзија на
УЈП Скопје
Едноденевна
екскурзија на
приватен
сектор

економска
струка

вработени
лица

статистички
податоци

правен
актив

Посета на НБРМ,
Македонска Банка за
пордшка на развојот,
Бизнис икубатор

Ученици од
економска
струка и
гимназиско
образование
четврта
година

Усно
предавање од
страна на
вработени
лица

Дополнителни
знаења

Доболнително
знаење од
разлини
иституции

Наставници
од
економско
правен
актив

Посета на Стопанска
комора- Скопје, Посета на
Македонска берза

Ученици од
економска
струка и
гимназиско
образование
четврта
година

Усно
предавање од
страна на
вработени
лица

Дополнителни
знаења

Доболнително
знаење од
различни
иституции

Наставници
од
економско правен
актив

Посета на УЈП Скопје

Ученици од
економска
струка

Усно
предавање од
страна на
вработени
лица
Усно
предавање од
страна на
вработени
лица

Дополнителни
знаења

Доболнително
знаење од
разлини
иституции

Дополнителни
знаења

Доболнително
знаење од
разлини
иституции

Наставници
од
економскоправен
актив
економскоправен
актив

Посета на приватен
сектор

Ученици од
економска
струка

Табела бр.11.6 План на активности на машинска струка
Година 2015/2016
Временска рамка (месец)

Следење
Носител

Задача

Активност

Опремување
на
работилницата

Продажба на старата
опрема и набавка и
инсталација на нова.

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8
Ученици на
практична

95

Начин на
спроведување
(ресурси)
Тимска
работа со
користење на

Инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Учениците да
се наведат на

Наставник
по пракса
1 Ќосев М

Х
√

Потреб.
буџет

Изработка на
корпи за отпад

Запознавање
со новините во
машинството
Запознавање
со
организациска
структура на
автосервис

Замена на прозори,
набавка на половно
возило, и опрема за
работа.
Изработка на корпи за
сортирање на отпад
пластика и хартија

настава 2.,3. и
4. година

алати од
браварска
работилница

Ученици по
практична
настава 3и4г.

Користење на
опрема од
браварска
работилница

Посета на саемот
ТЕХНОМА 2016

Сите ученици
од машинската
струка
Ученици од 3.
година кои
слушаат
Контролна
технологија

Организирано
учество

Посета на автосервис

Организирана
посета на
сервис за
возила

тимско
работење

2.Гелов М.
3.Ќиров Д.

Да се подигне
еколошката
свест на
учениците
Запознавање
со новините

Наставник
по пракса
1 Ќосев М
2.Гелов М.
3.Ќиров Д.
1. Роман З.
2.Шапкаров

-протокол за
набљудување

Запознава со
организацијата
на работата

1.Шапкаров
Иван

-план за
корпа
-временски
интервали
-материјал

Контрола на
моторните
возила

Посета на станица за
технички преглед

Ученици од 3.
и 4. година

Организирана
посета на
станица зза
технички
преглед

- визуелна
метода

Запознавање
со можностите
на
апаратите за
контрола

Чистење на
возилата

Посета на автоперална

Ученици од 3.
година

Посета на
автоперална

- визуелна
метода

Фарбање на
клупи во
паркот

Одржување на клупите
во паркот на
Училиштето

Ученици по
практична
настава

Замена на
оштетени
делови

Запознавање
со апаратите
за перење на
возилата
Тимска работа
со користење
на алати

- алати за
поправка и
фарбање

220.000
ден.

8.000
ден.

15.000
Ден.

1 Гелов.М
2. Ќосев М
3.Ќиров Д.

1.Шапкаров
1 Гелов.М
2. Ќосев М
3.Ќиров Д

4.000
ден.

Табела бр.11..7 План на активности на активот по Француски јазик
Година 2015/2016
Временска рамка (месец)

Следење
Носител

Задача
1.
Одбележување
на Светскиот
ден на јазиците

Активност

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Натпревар за изработка
на постер или плакат на
тема ,,ј’apprends le

Француски
институт

96

Начин на
спроведување
(ресурси)
- Учество на
конкурс
- Изложба на
изработените

Инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Критериуми
за
вреднување
на

- Да се
мотивираат
учениците од
општина

-Проф.
Роза
Танева

Х
√

Потреб.
буџет
0,00
ден.

français pour…”( Учам
француски за да...).

постери и
плакати

Литературни
и ликовни
творби

Гевгелија за
изучување на
францускиот
јазик и да се
истакнате
можностите на
истиот

2.
Одбележување
на божикните
празници

Божикна претстава

Актив по
француски
јазик при
СОУ „
Јосиф
Јосифовски„
- Гевгелија

Точки по
повод
божиќните
празници

- Критики во
локалните
медиуми и
публиката

- Да се
мотивираат
учениците од
општина
Гевгелија за
изучување на
францускиот
јазик и да се
истакнате
можностите на
истиот

3.
Прославување
на светскиот
месец на
франкофонијата

Организирање на
манифестација
„Француска вечер“

Актив по
француски
јазик при
СОУ „Јосиф
Јосифовски“
- Гевгелија

- Критики во
локалните
медиуми и
публиката

- Промоција на
францускиот
јазик во
Македонија
како земја членка на
франкофонијата

4.Учество на
Олимпијада –
државен
натпревар по
француски
јазик

Подготвување на
надарените ученици со
интензивни часови на
додатна настав а
- Организирање на
интерен – школски

Актив по
француски
јазик при
СОУ „
Јосиф

Подготвување
на кратки
скечови и
театарски
претстави со
учениците од
средно
образование
Подготвување
на музички
точки
- Изготвување
на програма
- Изготвување
на покани и
доставување
на истите
- интензивни
часови на
додатна
настав а
- Изготвување
на тестови за

-тест
- критериум
за
вреднување
на тестот

Истакнување на
најдобрите
ученици од
училиштето и
овозможување
на нивен

97

-Проф.
Весна
Аризанова
-Проф.
Мирјана
Чамџиж
- Проф.
Ивана
Кркотиќ Прошевска
-Проф.
Роза
Танева
-Проф.
Весна
Аризанова
-Проф.
Мирјана
Чамџиж
- Проф.
Ивана
Кркотиќ –
Прошевска
-Проф.
Роза
Танева
-Проф.
Весна
Аризанова
-Проф.
Мирјана
Чамџиж
- Проф.
Ивана
Кркотиќ Прошевска

-Проф.
Роза
Танева
-Проф.
Весна
Аризанова

5
000,00
ден.

20.000
ден.

0,00
ден.

(интерен
натпревар)

натпревар по француски
јазик

Јосифовски„
- Гевгелија

интерен
натпревар

5. Учество на
напревар по
француска
шансона

Подготовка на надарени
ученици за учество на
натпревар по француска
шансона на државно
ниво

Француски
институт

Сертификат

Промоција на
Училиштето
- стекнување на
нови познанства
и искуства за
проширување
на хоризонтите
на
талентираните
ученици

6. Учество на
театар на
француски
јазик - државен
натпревар

Подготовка на театарска
претстава

Француски
институт

- Барање на
песни според
гласовните
можности и
зелби на
учениците
- барање на
матрици и
вежбање со
учениците
- подготовка
на
сценографија
за настап
-Аудиција со
ученици за
доделување
улоги
- Подготовки
за претставата
- Изготвување
на
сценографија

Сертификат

Учество на
натпревар по
театар на
француски јазик
- Стекнување на
нови
познанства и
искуства за
учениците

7.Учество на
натпревар од
државен
карактер за
писмен состав
на француски
јазик и учество
на натпревар на
диктат

Менторирање на ученци
за учество на натпреварот

Француски
институт

- Формирање
комисија за
избор на
најдобри
творби и
испраќање на
истите до
Здружението
на професори
по француски
јазик - Скопје

Критериуми
за
вреднување
на
литературни
творби
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напредок во
однос на
францускиот
јазик, како и
промоција на
Училиштето

-Проф.
Мирјана
Чамџиж
- Проф.
Ивана
Кркотиќ Прошевска
-Проф.
Роза
Танева
-Проф.
Весна
Аризанова
-Проф.
Мирјана
Чамџиж
- Проф.
Ивана
Кркотиќ Прошевска
-Проф.
Роза
Танева
-Проф.
Весна
Аризанова
-Проф.
Мирјана
Чамџиж
- Проф.
Ивана
Кркотиќ Прошевска
-Проф.
Роза
Танева
-Проф.
Весна
Аризанова
-Проф.
Мирјана
Чамџиж
- Проф.
Ивана
Кркотиќ –
Прошевска

6.000
ден.

20.000
ден.

1
500,00
ден.

8.
Одбележување
на денот на
палачинките

Изготвување на план и
организација за
подготовка на палачинки
Набавка на потребни
материјали

Актив по
француски
јазик при
СОУ „
Јосиф
Јосифовски„
- Гевгелија

- Подготовка
на палачинки
од страна на
ученици и
дегустација
во
училишниот
хол

дегустација

Промоција на
француската
кујна

9.Посета на
саем за
Француски
универзитети

Организирање на
еднодневна екскурзија за
Скопје

Актив по
француски
јазик при
СОУ „Јосиф
Јосифовски„
- Гевгелија

Организација
на
еднодневна
екскурзија за
информирање
во врска со
можностите
за студирање
во Франција

Промотивен
материјал

- промоција на
можностите за
студирање во
Франција, како
и
стипендирањето
на странските
студенти од
страна на
француските
амбасади во
светот
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-Проф.
Роза
Танева
-Проф.
Весна
Аризанова
-Проф.
Мирјана
Чамџиж
- Проф.
Ивана
Кркотиќ Прошевска
-Проф.
Софија
ТошеваРаманчеваПроф.
Марина
Калкова
-Проф.
Роза
Танева
-Проф.
Весна
Аризанова
-Проф.
Мирјана
Чамџиж
- Проф.
Ивана
Кркотиќ Прошевска

5
000,00
ден.

0,00
ден.

Табела бр.11.8 План на активности на активот по општествени науки
Година 2015/2016
Следење

Временска рамка (месец)
8
Задача
Снабдување со
нови нагледни
средства и
помагала

Активност

Запознавање со
роднокрајната
историја

историски
карти-2
карти-Прва
светска војна,
2 картиВтора светска
војна
Посета на
Музејот во
Гевгелија

Запознавање со
историјата на
македонскиот
народ

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Носител

7

Начин на
спроведување
(ресурси)

Активот по
историја

Инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Снаоѓање на
учениците во
простор

Подобрување на
знаењата на
учениците

Проф.
поисторија

Х
√

Потребе
н.
буџет
3.600
ден.

Ученици од
прва и втора
год.

Однапред
договорена
посета на час
по историја

Визуелизација на
она што текстуално е
работено

Подобрување на
знаењата на
учениците за
локалитетот
Вардарски Рид

Проф. по
историја

Посета на
Музеите во
главниот град
на РМ-Скопје

Учениците од
трета и
четврта год.

Хронологија на
настаните,изгледот
на личностите

Здобивање со нови
знаења

Проф.по
историја

Јубилејни
историски
години

Награден
конкурс за
Есеј по повод
јубилејна год.

Учениците од
прва до трета
год.

Хронолошка
подреденост,свое
размислување и став

Поголема
заинтересираност
на учениците за
историјата

Проф.по
историја и еден
проф. По
македонски јазик
и литература

1.000
ден.

Грижа за
културноисториските
споменици

Одржување
на културноисториските
споменици во
училишниот
двор

Ученици кои
сами ќе
покажат
интерес

Согледување
состојбата во која се
спомениците

Зачувување на
културноисториските
споменици

Проф.по
историја

3.000
ден.

Посета на
оперска
претстава

Слушање
опера

Ученици од
прва и втора
год.

Однапред
договорена
посета со
одговорните
лица во
Музеите
Се распишува
конкурс на
ниво на
училиште
критериуми за
изработка
комисија
Отстранување
на
непотребните
предмети
околу
спомениците,
засадување
цвеќиња
Однапред
договорена
посета на опера

Одлики на оперската
кореографија

Чувство на почит
кон класичната
музика

Проф. Илија
Атанасов

20.000
ден.

100

/////////
15.000
ден.

натпревар

Државен
натпревар по
историја

Талентирани
ученици

натпревар

Државен
натпревар по
хорско пеење

Хорот на
Училиштето

натпревар

Државен
натпревар по
Социологија
и Граѓанско
образование

Талентирани
ученици

Посета на музеј
Посета на
ликовна
изложба
Изработка на
ЕКО проект

Се организира
училиштен
натпревар по
историја
Пријавување
на натпреварот
во Кавадарци

Споредба на
знаењата меѓу
учениците

Пријавување
на натпреварот

Споредба на
стекнатите знаења со
останатите учесници

Споредба со
останатите хорови

Освојување
награда и достојно
претставување на
нашето училиште
Достојно
претставување на
Училиштето и
награда
Освојување
награда и
презентирање на
нашето училиште

Проф.по
историја
Дагалева,Смилко
в,Андонов
Проф. Илија
Атанасов

4.000
ден.

Проф. Трајова
Ирена
Проф. Картов
Андон

3.000
ден.

Ученици од
втора и трета
година
Сите класови

Картова Розета

Ученици од
втора и трета
година

Картова Розета

101

Картова Розета

8.000
ден.

Табела бр.11.8 План на активности на угостителско туристичка струка
Година 2015/2016
Временска рамка (месец)

Следење
Носител

Задача
Разгледување
на апликациите
на пријавените
ученици за
проектот
одобрен од
Националната
агенција за
европски
образовни
програми и
мобилност
Планирање на
активности за
реализација на
практичната
настава и
СПИНпрограмата

Планирање на
наставни
содржини од
областа на
екологијата по
сите наставни
предмети

Активност

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Начин на
спроведување
(ресурси)

Очекувани
Инструменти

резултати

Одговорно

Х

Потребен

лице

√

Буџет

Комисија за
разгледување
Утврдување на
критериум за
рангирање

Изготвување на
ранг-листа

Избор на
најсоодветни
кандидати

Координaт.
Потпишување на
договорите
помеѓу
социјалните
партнери,
родителите,
учениците и
училиштето

Изработка на теми
од областа на
екологијата по
сите наставни
предмети

Сите ученици
од УТ струка

Работа во
угостителскотуристички
објекти

Истражување
на можностите
за професион.
и кариерен
развој

Бизоева В.
Ментори
Калкова М.
Кавазов Љ.

Сите
наставници од
УТ струка

102

Користење на
стручна
литература од
областа на
екологијата

Зголемување
на еколошката
свест кај
учениците

Сите
наставници
од УТ струка

Спроведување
активности за
унапредување
на воспитнообразовната
дејност

Реализација на
дводневна
наставнонагледна
екскурзија во
Охрид и Струга

Сите
наставници
од УТ струка

Утврдување на
теми од областа
на стручното
усовршување на
наставници

Сите
наставници од
УТ струка

Состаноци на
стручниот
актив

Подобрување
на воспитнообразовната
дејност

Запознавање на
учениците со
програмата и
условите под кои
ќе се реализира
екскурзијата

Учениците од
УТ струка

Според
однапред
утврдена
програма од
Училиштето

Стекнување на
поголеми
знаења преку
работа на
терен

Наставници
од УТ
струка

Еднодневна
едукативна
екскурзија по
практична
настава

Посета на
археолошкиот
локалитет
Вардарски Рид

Учениците од
УТ струка

Според
однапред
утврдена
програма од
Училиштето

Стекнување на
поголеми
знаења преку
работа на
терен

Наставници
од УТ
струка

Еднодневна
едукативна
екскурзија по
практична
настава

Посета на
археолошкиот
локалитет Исар,
Марвинци

Учениците од
УТ струка

Според
однапред
утврдена
програма од
Училиштето

Стекнување на
поголеми
знаења преку
работа на
терен

Наставници
од УТ
струка

Еднодневна
едукативна
екскурзија по
практична
настава

Посета на
манастирите во с.
Водоча и во с.
Вељуса и
водопадот во с.
Смоларе

Учениците од
УТ струка

Според
однапред
утврдена
програма од
Училиштето

Стекнување на
поголеми
знаења преку
работа на
терен

Наставници
од УТ
струка

Дводневна
едукативна
екскурзија

Посета на саемот
во Солун и
манстирскиот
комплекс Метеори

Наставници
од УТ
струка

Дводневна
едукативна
екскурзија

Посета на
културните
знаменитости во
Охрид

Наставници
од УТ
струка

103

Едукативна
екскурзија по

Посета на саемот
за туризам во
Белград или во
Скопје

Учениците од
УТ струка

104

Според
однапред
утврдена
програма од
Училиштето

Стекнување на
поголеми
знаења преку
работа на
терен

Наставници
од УТ
струка

Табела бр.11.9 План на активности на активот по биологија, хемија и географија
Година 2015/2016
Следење

Временска рамка (месец)
Носител
Задача

Учество на
Смотра на
млади
истражувачи
на Р
Македонија

Активност

Подготовка на ученици и
материјали(истражување
) за учество на смотрата
на млади истражувачи на
Р. Македонија

9

1
0

1
1

1
2

1

2

3

4

5

6

7

8

Начин на
спроведувањ
е

Очекувани

Одговорно

Х

Потребе
н

Инструменти

резултати

лице

√

Збогатено знаење
на учениците од
областа која се
истражува од
биологија,физика
, географија и
хемија

Освојување
награда

Наставници
по биологија,
географија,
физика и
хемија

10.000
ден.

Збогатено знаење
на учениците од
областа која се
истражува од
природните
науки

Учество и
освојување
награда

Наставници
по биологија

30.000
ден.

Збогатено знаење
на учениците од
областа на
астрономијата

Учество и
добивање
сертификат

Наставници
по географија

2 400 ден

буџет

(ресурси)
Талентиран
и ученици
од прва,
втора и
трета година

Одбирање на
ученици

Собирање на
материјали и
податоциистражување
Учество на
смотрите

Учество на
меѓународен
натпревар на
млади
истражувачи
од
природните
– МЕФ,
ИстанбулТурција

Подготовка на ученици
и материјали
(истражување) за
учество

Талентиран
и ученици
од втора,
трета и
четврта
година

Одбирање на
ученици
Собирање на
материјали и
податоциистражување
Пријавување
за учество
Учество на
натпреварот

Учество на
астрономска
школа

Следење на предавање
од одредени теми

Талентиран
и ученици
од прва,
втора и
трета година
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Одбирање на
ученици

Регионални
и државни
натпревари
по
предметите
од активот

Подготовка на ученици
и материјали
(истражување) за
учество

Талентиран
и ученици
од прва
втора, трета
и четврта
година

Одбирање на
ученици
Собирање на
материјали и
податоциистражување

Збогатено знаење
на учениците од
областа која се
истражува од
природните
науки

Учество и
освојување
награда

Наставници
по биологија,
географија и
хемија

30.000
ден.

Пријавување
за учество
Учество на
натпреварот
Еднодневна
посета на
ПМФИнститут по
хемија,
ПНМ,
сеизмолошк
а станица

Следење на одредени
лабараториски
експерименти,
разгледување на
експонати во Музејот

Учество на
еколошки
камп
Активности
од МИО

Посета на Стара скопска
чаршија и други објекти
од етничките заедници,
Презентација на
етнографски обележја
(фолклор, обичаи,
традиционална храна

Ученици од
прва, втора,
трета и
четврта
година

Едукативна
еднодневна
посета

Збогатено знаење
од соодветните
области

Зголемена
мотивација
по
соодветнит
е предмети

Наставницит
е од Активот

Ученици од
трета и
четврта

Во соработка
со МЕД

Обучување на
ученици за
мониторинг на
живиот свет

Обучени
ученици

наставниците
по биологија

Ученици од
прва, втора,
трета и
четврта
година

Патување со
автобус,
разгледување
и враќање

Презентации од
ученици

Збогатено
знаење од
другите
етнички
заедници

Сите
наставници
од Активот

Активности
во
Училиштето
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изложби, ревија,
дегустација

20.000

Табела бр.11.10 План на активности на активот по Англиски јазик
Година 2015/2016
Временска рамка (месец)

Следење
Носител

Начин на
спроведување
(ресурси)
Тестирање на
пријавените
ученици

Одговорно
лице

Зголемена
мотивација за
учење и
подобрен
успех
Подобрување
на вокабуларот
од областа,
стекнување
нови искуства

Сите
наставници
по англиски
јазик

Задача

Активност

Избор на
најдобар ученик
од секоја
година

Интерен училиштен
натпревар

Запознавање со
организациска
структура на
ресторан, хотел,
кујна,
автосервис,
банка
Запознавање со
нова
литература,
наслови,
новини во
угостителството
и туризмот
Избор на
најдобар ученик
од стручното
образование за
учество на
државни и
меѓународни
натпревари
Стручно
усовршување

Посета на угостителскотуристички,производни
и услужни објекти

Ученици од
стручното
образование

Организирана
посета на
наведените
објекти

Посета на изложби и
саеми

Сите
ученици

Организирано
учество

Запознавање
со новините

Предметните
наставници
по англиски
јазик

Интерен училештен
натпревар

Сите
ученици

Организирано
учество

Подобрување
на знаењата

Предметни
наставници

Посети и учество на
обуки, семинари,
конференции,
работилници
реализација на
активности од проектот
МИО

Сите
наставници
по англиски
јазик
Сите
наставници
по англиски
јазик

Посета и
учество

Личен и
професионален
развој

Сите
наставници
по англиски
јазик

Проект
Меѓуетничка
интеграција во
образованието

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8
Ученици од
сите години
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Инструменти

Очекувани
резултати

тестови

Х
√

Потреб.
буџет

3.000
ден.

Предметните
наставници
по англиски
јазик

20.000
ден.

Табела бр.11.11 План на активности за реализација на еколошката програма
Цели за реализација

Точки на акција

Време и начин на
реализација

Намалување на потрошувачката на
енергија за 10% во период од 01.
септември до 10. јуни во споредба со
претходната година

- Споредбена анализа на
потрошената електрична енергија во
последните две години;

септември
-Се прави споредба на
потрошената електрична
енергија, по месеци, во
последните две години и се
прикажува табеларно;
септември,
-Промена на оштетените
прекинувачи, поставување
нови еколошки светилки и
соодветен распоред на истите;

Одговорни лица

Потребен
буџет

ЕКО-СТАНДАРД 1
ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

Економско-правен актив

-Проверка на состојбата, замена и
санација на електричната
инсталација;

- Одбележување на Светскиот ден за
заштеда на електрична енергија;

Намалување на потрошувачката на
вода за 10% во период од 01.
септември до 10. јуни во споредба со
претходната година

-Ископување бунар за добивање
техничка вода за наводнување;
-систем за наводнување на дворот на
Училиштето;

-Проверка на состојбата, замена и
санација на водоводната инсталација
(казанчиња, чешми, цевки);
-реконструкција на 4 тоалета во
северниот дел;
Обезбедување на здрави услови за
работење и престој во Училиштето

ЕКО
СТАН
ДАРД
3
ОДРЖ
УВА
ЊЕ
НА
ЗГРА
ДАТА
И
ЗДРА
ВА
СРЕД
ИНА
ВО
УЧИЛ
ИШТ
ЕТО

ЕКО СТАНДАРД 2
ЗАШТЕДА НА ВОДА

-Одбележување на Меѓународниот
ден без автомобили - 22 Септември;

-Поставување канти за селектирање
на отпад во Училиштето;

108

/

Душко Киров, Михаил Гелов
15.000 ден.

05.03.2016
Еден училиштен час без
електрична енергија;
22. септември 2015 год.,
Реализирање на велосипедска
маршрута околу градот;

Сите вработени во
Училиштето

септември–октомври
Пробушување на цевка за вода
која ќе се користи за
наводнување на училишниот
двор и поставување на
соодветен систем за
наводнување на истиот;
септември,
Промена на оштетените
казанчиња, чешми и цевки, во
соработка со ЈП-Комуналец
Гевгелија;

Директор и Еко-одбор во
соработка со Општината

15.000 ден.

Директор и техничка служба

160.000 ден.

октомври–ноември;

Иван Шапкарев, Михаил
Гелов, Звонко Роман

6.000 ден.

/
Актив по спорт и спортски
активности
/

- Еко-патрола;

-Разубавување со цветни садници на
училишните ходници и училници во
Училиштето;
-поставување на жардиниери;

-Замена на оштетени и поставување
на нови еко-пароли во Училиштето;

-Изработка на Еко-календар на
Училиштето;

-Одбележување на Светскиот ден на
планетата Земја – 22. Април;
-Одбележување на Меѓународен ден
на пешаци -15. Октомври;

ЕКО СТАНДАРД 4
УРЕДЕН И
ЕКОЛОШКИ ДВОР

-Ден на акција на Еко–училишта

Функционално уреден двор според
сите еколошки параметри на начин
на кој максимално ќе користи за
потребите на сите кои престојуваат
во Училиштето

-Поставување канти за
селектирање на отпад во
училишниот двор;
-Развивање на еколошката свест кај
учениците;
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октомври–мај
Се прави конкретен распоред
на ученици кои ќе ги
формираат патролите;
октомври–мај,
Донација на цвеќиња кои ќе
бидат распоредени по
ходниците на Училиштето и во
училниците;
Набавка и поставување на
бетонски жардиниери;
март–април,
Изработка на еко-пароли кои
укажуваат како треба да се
постапува со отпадот во
Училиштето;
декември
Компјутерски дизајн и
печатење на Новогодишен
календар кој ќе ги содржи екоактивностите на Училиштето
22. април 2016 год.
Еко-забава, изложба, модна
ревија, презентации во power
point
15 октомври 2015 год.
Се планира реализација на
марш со определена маршрута;
октомврти–ноември
март–април
Согласно со зададени
инструкции од Општината;

класни раководители

октомври–ноември

Митко Ќосев, Иван
Шапкарев, Михаил Гелов и
Роман Звонко

Организирање на флеш-моб
настан на Градскиот плоштад;

/
Сите вработени во
Училиштето

15.000 ден.

ученици;
професори: Блашка
Чугунска, Михаил Гелов,
Розета Картова, Драги ХаџиНиколов
Горан Манев,
Актив по информатика,
математика и физика

3.000 ден.

Сите активи на Училиштето

3.000 ден.

Актив по спорт и спортски
активности

5.000 ден.

Директор на Училиштето

/

Жаклина Атанасова,Софче
Кочева и Светлана
Митровска

2.000 ден.

6000 ден.
30.000 ден.
2000 ден.

- Еко-патрола;

-Замена на оштетени и поставување
на нови еко-пароли во училишниот
двор;
-Одбележување на Ден на дрвото,
ден на еколошка акција;
-Поставување на Алпинетум и
фонтана во училишниот двор;
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октомври–мај
октомври–мај
Се прави конкретен распоред
на ученици кои ќе ги
формираат еко-патролите;
март–април
Изработка на еко-пароли кои
укажуваат како треба да се
постапува со отпадот во
Училиштето;
општина Гевгелија

класни раководители

ученици;
натавници: Блашка
Чугунска, Михаил Гелов,
Розета Картова, Драги ХаџиНиколов
Директорот и стручна служба

3.000 ден

март–јуни

Директор на Училиштето

300.000 ден

/

Табела бр.11.12 Општествено-хуманитарна работа
Година 2015/2016
Временска рамка (месец)

Следење
Носител

Задача
Хуманитарна
акција по повод
Денот на
гладните, 16.
октомври

Активност
Собирање на
парични
средства, храна
и облека за
помош на
социјално
загрозени
семејства

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Начин на
спроведување
(ресурси)

Клуб на
млади на
Црвен крст
при СОУ
„Јосиф
Јосифовски“

- Консултации
со Центарот за
социјални
работи и ОО на
Црвен крст
- Отворен
собирен пункт
во училиштето
за донирање
храна и облека
- Поставување
на штанд со
информативен
материјал и
кутија за
доброволен
прилог од
граѓаните
- Изработка и
расфрлање на
летоци (во
соработка со
ОО на Црвен
крст на
Гевгелија)
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Очекувани

Одговорно

Х

Потребен

√

Буџет

Инструменти

резултати

лице

- Собраната
храна, облека
и парични
сретства

Да се
соберат
парични
средства,
храна и
облека
доволно за
сите
социјално
загрозени
семејства во
градот
Гевгелија

Ани
Костадинова
– наставник
по биологија

Роза Танева –
наставник по
француски
јазик

5.000 ден.

Драмска
претстава

Собирање на
парични
средства, храна
и облека за
помош на
социјално
загрозени
семејства

Драмска
група „Дон
Кихот“

Консултации со
директор и
градоначалник

Младински
клуб на
Црвен крст

Изработка на
билети
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Одржаната
претстава

Да се
соберат
парични
средства за
помош на
социјално
загрозените
земејства

Даниела
Џишева
Андигона
Костадинова

12. Поддршка на ученици
12.1 Постигнување на учениците
Во подрачјето постигнување на учениците како приоритетни цели во Годишната
програма се поставени следните: подобрување на успехот на учениците и намалување на
изостаноците. Сите активи имаат изготвено конкретни програми со активности, одговорни
професори, тим за следење и евалвација на резултатите. Педагошко-психолошката служба
континуирано го следи успехот и поведението на учениците, потребите на учениците и
потребите на наставниците. Со учениците кои покажуваат послаб успех се водат
советодавни разговори за истиот да се подобри, а на оние ученици кои покажуваат солидни
резултати им се доделуваат пофалници, награди, признанија и дипломи и нивните
достигнувња се промовираат преку печатени и електронски медиуми (училиштен весник,
ТВ „Нова“, „Општински информатор“, средношколскиот весник „Медиум“).
Според сите показатели, евидентно дека со преземените форми и методи на работа
за мотивација на учениците подобрени се успехот и поведението на учениците.
Табела бр.12.1.1 Наградени ученици
Натпревар
Регионален натпревар по хемија
Регионален натпревар по хемија
Регионален натпревар по хемија
Региоанлен натпревар по хемија
Регионален натпревар по хемија
Обезбедено учество на македонска
хемиска олимпијада
Обезбедено учество на македонска
хемиска олимпијада
Државен натпревар трчање на 6 км
мини маратон на „Трчај за
франкфонијата“-Скопје
Државен натпревар трчање на 6 км
мини маратон на „Трчај за
франкфонијата“-Скопје
Државен натпревар трчање на 6 км
мини маратон на „Трчај за
франкфонијата“-Скопје
Државно првенство во атлетика,
трчање на 1000 м
скок во далечина
скок во далечина
Континуирано учество на балетско
ритмички точки на сите училишни
претстави

Републички натпрвар : Образовно
рандеву 2015

Организатор

МАССУМ
Училиштен спорт на
РМ

Ученик

Ментор

Место

Дарко Папалазов
Ивана Колчева
Ангела Арнаудова
Кичукова Васка
Џотов Кире
Дарко Папалазов

Софче Кочева
Софче Кочева
Милан Лешевски
Милан Лешевски
Милан Лешевски
Софче Кочева

Ангела Арнаудова

Милан Лешевски

Тучев Владо

Виолета Аризанова

Второ место

Тодор Анчев

Виолета Аризанова

Четврто место

Костадинов Ѓорге

Виолета Аризанова

Петто место

Тучев Владо

Виолета Аризанова

Четврто место

Анчев Тодор
Тучев Владо
Тучева Екатерина
Кочева Викторија
Улишева Љубица
Андоновска Загорка
Аџиканова Маринела
Попова Симона
Ќаева Велика
Илиева Анета
Ручкоманова
Наталија
Танчева Бојана
Кире Тошев
Ана Брзанова

Виолета Аризанова
Виолета Аризанова
Виолета Аризанова

Петто место

Зоран Аврамов
Влатко Семенаков

Второ место
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Прво место
Четврто место
Трето место
Прво место
Трето место

Категорија: Баскет

Марија Најдовска
Тодор Божинов

Регионален натпревар во кошарка

Женска кошаркарска
екипа
Мартина Митреска

Мирјана Чамџиќ

Второ место

Вили Стамкова

Мирјана Чамџиќ

Трето место

Ѓорге Дучков

Мирјана Чамџиќ
Розета Картова

Најдобар актер

Анита Андонова

Мирјана Чамџиќ
Розета Картова

Најдобар изговор

Кристина
Такашманова
Цветанка Солакова
Кристина
Такашманова
Цветанка Солакова
Ангела Димитриеска
Марија Караризова
Андон Ангов
Ана Шапкарова
Зорица Боболкова
Кире Џотов
Цветанка Солакова
Ангела Димитриеска
Кристина
Такашманова
Марија Караризова
Ана Шапкарова
Андон Ангов

Андигона Костадинова

II Награда

Андигона Костадинова
Андигона Костадинова

Трета награда
Втора награда

Андигона Костадинова
Андигона Костадинова
Андигона Костадинова
Андигона Костадинова
Андигона Костадинова
Андигона Костадинова

Втора награда
Втора награда
Трета награда
Трета награда
Трета награда
Трета награда

Андигона Костадинова

Прва награда

Андигона Костадинова

Втора награда

Андигона Костадинова

трета награда

Иван Делиманов
Клементина
Ѓоргиева
Марија Бикова
Димитар Стефанов
Тања Димова
Слободанка
Смилкова
Мими Филова
Марија Караризова

Лилјана Андонова

трета награда

Сашко Колев
Сашко Колев
Марија Танева
Рамона Панорова

прво место
второ место
Второ место
Второ место

Рамона Панорова
Јован Самарџиев

Трето место
Второ место

Регионален натревар по состав на
француски јазик „Кажи ми десет
збора што ги примаш – Покана за
патување“

Регионален натревар по состав на
француски јазик „Кажи ми десет
збора што ги примаш – Покана за
патување“

Државен натпревар по
средношколски франкофонски
театар- најдобар актер

Државен натпревар по
средношколски франкофонски
театар- најдобар изговор

Здружение на
професори по
француски јазик на
Македонија и
француски институт и
Национална комисија
за франкофонија
Здружение на
професори по
француски јазик на
Македонија и
француски институт и
Национална комисија
за франкофонија
Здружение на
професори по
француски јазик на
Македонија и
француски институт и
Национална комисија
за франкофонија

Државен натпревар по биологија

Здружение на
професори по
француски јазик на
Македонија и
француски институт и
Национална комисија
за франкофонија
Сојуз на биолози на РМ

Државен натпревар по биологија
Општински натпревар по биологија

Сојуз на биолози на РМ
Сојуз на биолози на РМ

Општински натпревар по биологија
Општински натпревар по биологија
Општински натпревар по биологија
Општински натпревар по биологија
Општински натпревар по биологија
Општински натпревар по биологија

Сојуз на биолози на РМ
Сојуз на биолози на РМ
Сојуз на биолози на РМ
Сојуз на биолози на РМ
Сојуз на биолози на РМ
Сојуз на биолози на РМ

Регионален натпревар по биологија

Сојуз на биолози на РМ

Регионален натпревар по биологија

Сојуз на биолози на РМ

Регионален натпревар по биологија

Сојуз на биолози на РМ

Регионален натпревар по биологија

Сојуз на биолози на РМ

Регионален натпревар по физика
Државен натпревар по физика
Регионален натпревар по физика
Регионален натпревар по физика

ДФРМ
ДФРМ
ДФРМ
ДФРМ

Државен натпревар по физика
Натпревар во спелување
„Спелинг Би“

ДФРМ
Мировен корпус
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Прво место

Меѓународен натпревар „Кенгур“
Меѓународен натпревар по
математика „КЕНГУР“
Меѓународен натпрвар на
угостителско-туристички училишта
во Сараево „Туристички пазар“
Меѓународен кулинарски фестивал
„Бисер на морето“
Национален натпревар МЛАДИ
РЕПОРТЕРИ ЗА ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА
„Интеграција на еколошката
едукација во македонскиот
образовен систем“ , за видео
„Внимавајте , пестициди во
кошницата“
Републички натпрвар : Образовно
рандеву 2015
Категорија Најдобар филм

Конкурс„Ацо Караманов во рамки на
XXVII Државен натпревар по
македонски јазик и литература за
јазичната тема „70 години од
кодификацијата на македонскиот
стандарден јазик“
Лидер во струка
Републички натпрвар : Образовно
рандеву 2015
Категорија Модна ревија

Републички натпрвар : Образовно
рандеву 2015
Категорија Најдобар штанд

Сојуз на математичари
на РМ
Сојуз на математичари
на РМ
Здружение на
туристички агенции на
Босна и Херцеговина и
угостителскотуристичко училиште
од Сараево
СКМЕР

Дијана Делиџакова

Координатор:
Кристина Пренда
Русица Атанасова

Мими Филова

Зоран Филов

Прво место

Елизабета Трајкова
Ристова Татјана

Бранко Бизоев

Златна плакета
во категоруијата
„најоригинален
туристички
производ“

Кристијан Атанасов

Бронзен медал

ОХО , МОН

Ангела Арнаудова
Кристијан
Каранфиловски
Петар Узунов
Елена Дучева

Слободан Ѓоргиевски
Марина Калкова
Тони Аврамов
Даниела Џишева

МАССУМ

Ангела Арнаудова
Елена Дуќева
Петар Узунов
Кристијан
Каранфиловски
Димитар Стефанов

Тони Аврамов
Даниела Џишева

Трето место

Сојуз на друштвата за
македонски јазик во
соработка со општина
Радовиш

Кире Џотов

Александра Ќаева

Прво место

Центар за стручно
образование
МАССУМ

Душица Динова

Снежана Атанасова
Јасмина Узунова
Софија ТошеваРаманчева
Розета Картова
Жаклина Атанасова

Прво место

Душица Динова
Данче Никоолова
Александра Јованиќ
Македонка Бикова
Мирјана Собралиева
Љупка Попова
Митрова Росана
Јованка Костадинова

Пофалница

Второ место

Трето место

МАССУМ

Анита Андонова
Софија ТошеваТрето место
Македонка Цуклева
Раманчева
Дафинка Ѓаваталиева Розета Картова
Мартин Мишков
Костадин Аризанов
Анита Василева
Ученичката Наталија Ручкоманова од IV3 клас во текот на четиригодишното школување не направи ниту еден изостанок и одличен
успех во сите четири години.

12.2 Превентивни програми
Во подрачјето на превентивните програми се планира реализирање и спроведување
на активностите за кои Училиштето одржува континуитет, а ќе се реализираат и програми
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кои третираат сензитивни проблематики актуелно-детектирани кај учениците и социоемоционалната клима на Училиштето.


Едукативна програма за информирање и превенирање на негативно однесување
поврзано со злоупотреба на дрога и алкохол и подигнување на свеста за штетите и
последиците од таквото однесување.
Целта на оваа програма ќе биде превенирање на ризично однесување кое вклучува
користење на дрога и алкохол од страна на учениците, со информирање и едуцирање преку
организирање на трибина во Училиштето. Одговорни лица ќе бидат училишниот психолог
и наставникот по психологија и дел од наставниците од предметите кои ја засегаат оваа
проблематика, а реализацијата ќе биде во соработка со стручни лица од ПС Гевгелија, ЦСР
Гевгелија и НВО-секторот кој работи на оваа област. Учениците кои ќе бидат вклучени ќе
бидат избрани од средношколската заедница или доброволно по своја желба. Се планира на
трибините да бидат присутни и родители, пред с# претставници од Советот на родителите.
Во соработка со учениците ќе се спроведе анкета и резултатите од истата ќе бидат опфатени
на самата трибина. Ќе се изработат и едукативни флаери кои ќе бидат дистрибуирани во
паралелките.
 Едукативна програма за информирање и превенирање на полово преносливи болести
и последиците од таквото ризично однесување
Во ваа програма, како и во претходната ќе бидат опфатени анкетни листови (колку
учениците се информирани за ППБ), ќе се реализираат едукативни предавања водени од
страна на стручни медицински лица и предметни наставници по биологија. Се планира да
се опфатат сите ученици. Може да се искористат и содржините опфатени од наставната
програма за класен час - ОЖВ, со реализација на работилници.
 Програма за подобрување и стимулирање позитивна социо-емоционална клима
помеѓу учениците, преку спречување на насилството и различните форми на насилно
однесување на младите во Училиштето и надвор од Училиштето.
Програмата ќе биде реализирана преку организирање на информативно-едукативно
предавање чија цел ќе биде запознавање на учениците со формите на насилното однесување
и проблемите кои произлегуваат од последиците на таквото однесување. Преку
постигнување на оваа цел ќе се намалат или елиминираат клучни фактори кои негативно
влијаат на одржувањето и подобрувањето на социо-емоционалната клима во Училиштето.
Изготвен е Протокол на активности и мерки за реагирање при сомневање за користење или
поседување на алкохол или дрога во Училиштето.
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12.3 Безбедност во Училиштето
Изработен е План за заштита и спасување од природни негоди и други несреќи и
Правилник за заштита од пожари и експлозии за СОУ „Јосиф Јосифовски“ Гевгелија.
Истите документи се одобрени од Дирекција за заштита и спасување при Влада на
Република Македонија. Планот и Правилникот се во архива во училиштето.
Врз основа на Планот и Правилнокот училиштето во текот на првата недела од месец
октомври ќе иврши симулација за заштита од елемнтарни непогоди со учениците и сите
вработени.

12.4 Позитивна социо-емоционална клима
Со интенција да се подобри адаптацијата и социјалната интеракција во училишната
средина на ученици кои се воспитно запоставени или живеат во дисфункционални семејства
или, пак, имаат некаков физички или ментален хендикеп (ранлива група на ученици), ќе се
реализираат едукативни интерактивни работилници со родители и ученици. Програмата ќе
опфати активности во делот на интензивирање и подобрување на комуникацијата во
семејството и училишната средина, можностите за дестигматизацијата на проблемот и
надминување на предрасудите во социјалната средина. Ќе се едуцираат и во поглед на
разрешување на конфликти и превенирање на разни видови асоцијално однесување, пред
сѐ, малолетничка деликвенција. Целта на овие активности е да се обезбеди остварување на
правото на барање, меѓусебна доверба, почитување на индивидуалноста на личноста, со
можност за еднаквост и правичност.
Програмата ќе ја реализира стручната служба во соработка со класните раководители
(кои ја детектираат ситуацијата) и стручни лица од ЦСР.
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13. Грижа за здравјето
13.1 Хигиена во Училиштето
Хигиената во Училиштето ја одржуваат осум хигиеничари распоредени по двајца на
кат.

13.2 Систематски прегледи
Класови кои се опфатени со систематски прегледи на почетокот на учебната година
по претходно изготвен распоред на класови се учениците од прва, четврта и трета година
завршни класови.
Ученици опфатени со санитарно-систематски преглед се учениците кои се вклучени
во СПИН-програмата и учениците од угостителско-туристичка струка.

13.3 Вакцинирање
Со календар на имунизација и вакцинација се опфатени учениците од четврта година
и учениците од трета завршна година.
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13.4 Едукација за здрава храна
Табела бр.13.4.1 План на активности за здрава исхрана
Година 2015/2016
Временска рамка (месец)

Следење
Носител

Задача
Подигање на
свеста на
учениците за
правилна и
здрава исхрана

Активност
Едукативна
работилница

9

1
0

1
1

1
2

1

2

3

4

5

6

7

8
Учениците
од прва и
втора година
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Начин на
спроведувањ
е
(ресурси)
Анкетни
ливчиња
Презентација
Пополнување
на
прашалник

Инструмен
ти
Знаења и
навиките на
учениците
за здрава и
правилнаис
храна

Очекуван
и
резултати

Одговорно
лице

Збогатени
познавањ
аи
променет
и навики
во однос
на
исхраната

Проф.по
биологија

Х
√

Потреб.
буџет

5.000
ден.

14.Училишна клима и односи во Училиштето
14.1 Дисциплина
Во училиштето се работи на подобрување на училишната дисциплина (на учениците и вработените). За таа цел направен
е распоред на дежурни наставници кои имаат задача да одржуваат ред и дисциплина во ходниците, училниците, санитарните
јазли и училишниот двор од отврањето до затварањето на училиштето. Постои водење писмена евиденција за тековните
збиднувања за време на одморите. За подобрување на училишната клима се утвруваат нови начини на комуникација меѓу
вработените преку заеднички прослави, екскурзии, коктели, свечености кои во исто време ја подобруваат и меѓусебната
доверба и соработка.
Табела бр.14.1.1 Распоред на дежурни наставници

ПРВА
ГИМНАЗИЈА

СМЕНА

КАТ

ПРИЗЕМЈЕ

ПРВИ
И ВТОРИ
КАТ

ПОНДЕЛНИК
Аврамов
Тони
Арнаудов
Кирил
Танева
Роза
Чугунска
Блашка
Атанасова
Жаклина

ВТОРНИК
Аризанова
Виолета
Аризанова
Драгица
Кркотиќ-Прошевска
Ивана
Лешевски
Милан
Гунова
Бисера

СРЕДА
Андонов
Костадин
Хаџи-Николов
Драги
Џишева
Даниела
Узунова
Јасмина
Андонова
Лилјана

ЧЕТВРТОК
Панорова
Рамона
Пренда
Кристина
Трајкова
Ирена
Филов
Зоран
Бимбиловски
Бранко

Јанишлиева
Јасмина

Караколев
Никола
Кочева
Софка

Самарџиев
Јован
Смилков
Миле

Колев
Сашко
Каева
Павлина
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ПЕТОК
Дуганова
Емилија
Костадинова
Андигона
Манев
Горан
Каева
Александра
Арџанлиева
Танева
Снежана
Петкова
Драгица

СМЕНА

КАТ

ПОНДЕЛНИК
Динова
Анета
Гелов
Михаил

ВТОРА
СТРУКИ

ПРИЗЕМЈЕ

ПРВИ И
ВТОРИ
КАТ

Стефанов
Стефчо
Светозаревиќ
Вера
Бизоева
Велика
Картова
Розета

ВТОРНИК
Калкова
Марина
Костова
Папалазова
Јасмина
Котев
Марија
Кусеников
Иван
Аризанова
Весна
Бизоев
Бранко
Тошева Раманчева
Софија
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СРЕДА
Аврамов
Зоран
Кавазов
Љупчо

ЧЕТВРТОК
Атанасов
Илија
Картов
Андон

ПЕТОК
Дагалева
Снежана
Ѓоргиевски
Слободан

Папалазов
Сашо
Џинова
Андријана
Атанасова
Снежана
Дагалева
Тодорка
Шапкаров
Иван

Маркова
Славица
Чугунцалиева
Тања
Јовановска
Лидија
Лешевска
Зорица
Трајкова
Кристина

Танева
Марија
Семенаков
Влатко
Мицева
Јасмина
Панова
Билјана

14.2 Етички кодекс











Првата цел е знаењето, основни вредности се вистината, доброто и убавината;
Во Училиштето секој е одговорен за своето однесување и дејствување;
Сите колеги работат заедно и во образованието и воспитанието ги следат етичките,
човечките и работните вредности;
Сите во Училиштето го чуваат неговиот углед како и својот личен углед;
Односите во Училиштето се градат врз достоинство и во нивните меѓусебни односи
владее почит, лојалност и заштита на заедничките интереси;
Во Училиштето се следи традицијата на гимназиското и стручното образование;
Сите во Училиштето се еднакви и рамноправни;
Во Училиштето се следат во континуитет сите новини поврзани со развојот на
образованието во Република Македонија;
Работата на Училиштето е јавна;
Во Училиштето се применуваат највисоките норми на етичко однесување на учениците
и наставниците.

Нормите на овој Етички кодекс на училиштето се задолжителни за сите ученици и
наставници!

14.3 Кодекс за однесување на наставници и стручни соработници
Наставникот е должен да:





















работи совесно и одговорно
професионално да ги реализира воспитно-образовни цели и задачи
го почитува ученикот
биде праведен и непристрасен во односот со учениците
не применува форми на физичко и психичко малтретирање на учениците
внимава на културата на својот јазик, стил на облекување и однесување
не врши полова и етичка дискриминација
соработува со Директор и стручна служба на училиштето
ги почитува законските одредби и одлуки на органите на училиштето
покажува интерес за квалитетно и ефикасно планирање и реализирање на
наставата
гради културни и естетски навики кај учениците
покажува одговорен однос кон средствата и условите во кои работи
поседува карактеристики на колегијалност, хуманост и разбирање
не ја злоупотребува образовната дејност за лична корист
работи на своето стручно и педагошко усовршување
задолжително и навремено да го најавува своето отсуство од настава
не го нарушува јавниот ред на училиштето
не шири политички пропаганди и други форми на политичка агитација
ја штити приватноста на своите колеги во комуникација со родител и и
ученици
се придржува на меѓународните стандарди на ОН, договори и конвенции за
слободите и правата на човекот, а посебно Конвенцијата на ООН за правата
на децата.
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Завршни одредби:
Секој наставник и стручен соработник е должен да го почитува и спроведува овој
Кодекс.
За непочитување и непридржување кон Кодексот одговорното лице ќе примени
санкции согласно Законот за работни односи, Колективниот договор и Закон за средно
образование.

14.4 Кодекс за однесувањ ена учениците
Во процесот на воспитувањето и образованието ученикот се обврзува:

















воспитанието и образованието да му претставуваат највисок императив
во неговото однесување
да ги сознава и почитува општествените и индивидуалните вредности кои
имаат траен карактер и кои треба да ја создадат основата на моралноста
на една личност
да ја почитува личноста на своите соученици, наставници и родители и да
ја цени меѓусебната зависност на индивидуите и групите
постојано да се ангажира во постигање на резултати во наставата и
воннаставните активности со конкретност, одговорност, објективност и
доследност во однесувањето
да ги почитува законските одредби и одлуки на органите на учолиштето
и пошироко
секогаш и секаде да внимава на својот говор/јазик кој треба да е
литературен, јасен и достоинствен
секогаш да служи за пример со својот изглед и однесување и да формира
културни и естетски навики
да внимава на својот морален лик
со личен пример и со почитување на прописите на училиштето и надвор
од него да се бори против криминалот и причинителите на болести на
зависност и други негативни појави (дрога, алкохол, пушење)
да ја развива својата способност на учење и да го свати учењето како
процес кој трае цел живот, да стекнува вештини за лична ефикасност и да
ги развива своите таленти
навреме и редовно да доаѓа на секој наставен час
да допринесува и овозможува за позитивна работна атмосфера со активно
ангажирање на часот
да не ја пореметува работата на часот со: задоцнето влегување, разговори,
излегување од час, предизвикување конфликтни ситуации и друго
да покаже солидарност кон својот соученик особено кога станува збор за
социјални и здравствени проблеми
ја почитува личноста на сите вработени во училиштето, родителите и
други посетители
не ги потценува и навредува другите во училиштето и надвор од него и
не смее да пројавува агресивност (вербална и физичка) нетолерантност, и
желба за доминација
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да има одговорен однос кон компјутерите и севкупниот инвентар со кој
работат, како и кон уредувањето и облагородувањето на училиштниот
простор и околина
навремено и објективно ги информира родителите за своето учење и
однесување во училиштето и надвор од него
придонесува и ја поттикнува комуникацијата и соработката помеѓу
родителите и училиштето
со својот успех и поведение е одговорен пред своето семејство и
општествената заедница
се придржува на законската одредба за забрана на секакво политичко и
верско организирање и дејствување во училиштето.
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15. Професионален развој на образовниот кадар
Активите во своите годишни програми имаат планирано своите потреби,
приоритети, активности и личен професионален развој.
Личниот развој на настаниците ќе се следи преку професионалното досие во кое
се сместени сите лични постигања од професионален развој.

16. Вклученост на семејствата во Училиштето
За подобро запознавање на родителите со наставните програми и нивната
реализација, видови планови за организација на разни активности постои отворен ден за
родители - последниот четврток секој месец од наставната година, за средби со
родители, како и индивидуални родителски средби на ниво на паралелка. Достапни се
сите информации кои се однесуваат на различни аспекти од работењето на Училиштето,
а истите се разгледуваат, дискутираат и дистрибуираат преку Совет на родители.
Фактичката состојба укажува дека намален е интересот за соработка од страна на
родителите, односно родителите покажуваат пасивен интерес, со исклучок на оние
родители кои се вклучени во реализацијата на СПИН-програмата. Родители, членови на
Совет на родители, учествуваат во организирањето на научно-наставната екскурзија и
завршна матурска вечер. Училиштето ќе изработи и брошура за родители.
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17. Комуникација со јавноста и промоција на Училиштето
Училиштето успешно соработува со локалната заедница, не само во рамките на
формалните обврски туку и во одбележувањето на заеднички настани – манифестации и
проекти. Локалната заедница финансиски помага во издавањето на училишниот весник,
организација на матурски танц, традиционалната годишна манифестација „Најдобрите
за најдобрите“, а од оваа година парично го наградува најдобриот ученик во завршните
класови.
Соработка со деловната заедница и невладиниот сектор се остварува преку Центарот
со невладини организации. Учениците и наставниците волунтерски се вклучени во
реализацијата на разни проекти од областа на човекови права, култура и екологија. Дел
од нив се имплементираат и во нашето училиште усогласени со наставните планови и
програми за работа. Кај стручните предмети соработката со делобната заедница се
остварува преку феријална пракса и СПИН-програмата каде што се склучени договори
за соработка меѓу Училиштето и соодветните институции.
Активите во своите акциски планови задолжително имаат испланирано
активности од областа на културата, коишто претпоставуваат соработка со културни
институции: прикажување и посета на театарски претстави, посета на музеи и изложби,
посета на градската и матичната библиотека, посета на Берза АД Скопје итн.
Преку одржување на регинални и државни натпревари Училиштето остварува
соработка со образовни државни институции: МОН, БРО, Институт за македонски јазик,
Природно-математички факултет, Висока школа за новинарство и односи со јавност и
др.
Училиштето со цел да ги промовира и популаризира достигнувањата на
учениците и разните настани и манифестации има активна соработка со локалната
телевизија, ТВ „НОВА“, како и постојана соработка со општина Гевгелија (со кои има
потпишано меморандум за соработка) од каде добива поддршка и перманентно
објавување на постигнати резултати и актуелни настани на општинскиот информатор.
Координатор за контакт со медиумите е проф. Жаклина Атанасова. Исто така
Училиштето секоја година печати свој училиштен весник во кој се објавуваат сите
актуелни настани и достигнувања во текот на една учебна година. Училиштето активно
соработува и објавува информации во средношколскиот елктронски и печатен весник
„Медиум“, преку соработка со Високата школа за нивинарство и односи со јавност.
Училиштето има и своја веб-страна одржувана од учениците и професорите.
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Прилози:
1. Годишна програма за работа на директор
Годишен глобален план и програма за педагошко-инструктивната работа на
Директорот на Училиштето
Август


Планирање, програмирање, организирање и реализирање на наставата
содржина;
 Задолжување на наставниците за изготвување на планирања на редовната
настава (годишно-глобален, тематски и дневно-оперативен), како и
планирање и програмирање на проектните активности;
 Општ увид за условите и просторот во Училиштето за почетокот на новата
учебна година.
 Формирање на класови и паралелки, распоредување на наставниците,
определување на класни раководители;
 Анализа и селекција на приоритетните задачи кои треба да се имаат предвид
при изработка на одделни делови од Годишната програма за работа на
Училиштето;
 Изготвување сопствен Годишен план и Програма за работа;
 Изготвување предлог-задолженија и договор со тимот за изработка на
Годишната програма.
Август-јуни


Организирање методско-дидактичка помош на наставниците
планирањето, програмирањето и реализирањето во наставата.

Планирање, програмирање, организирање
активности на Директорот на Училиштето

и

реализирање

на

во

воннаставните

Август


Задолжување на наставниците за планирање и програмирање на проектните
активности.
Септември


Реализирање на договори со работни организации, за практична настава со
учениците од струките.
Октомври


Договарање со наставниците за времето на одржување
натпревари и формите за нивно реализирање.

на училишните

Планирање,организирање и реализирање на културните и образовните активности на
Училиштето во локалната средина
Август
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Планирање на разни облици и форми на соработка со родителите на
учениците, училиштата, со разни медиуми, библиотеки, општествени и
приватни организации.
Август-јуни



Организирање и реализирање на културно-уметнички програми по повод
важни датуми, ликовни изложби, литературни читања, учество на разни
конкурси во локалната средина, училишни манифестации;
Организирање на традиционалната манифестација на крајот на учебната
година ,,Најдобри за најдобрите”.

Следење на организацијата и реализацијата на воспитно-образовната дејност на
Училиштето
Август-јуни


Увид, следење, координирање и насочување на планирањето на
задолжителната настава од страна на наставниците (годишните, тематските и
дневните планирања);
 Следење на организацијата и реализацијата на воннаставните воспитнообразовни активности;
 Следење на реализација на додатна и дополнителна настава;
 Советување – школа за родители.
Септември-јуни


Следење, координирање и насочување на културните и образовните
активности на Училиштето во локалната средина;
 Соработка со локалната самоуправа (средби во Општината);
 Следење на непосредната реализација на целите и задачите од наставата,
воннаставни и културни активности во локалната средина на Училиштето.
Октомври-јуни


Водење евиденција за планираните и реализираните наставни часови (посета
на часови).
Септември-мај
 Следење на проекти;
 Детски парламент.
Октомври-јуни




Остварување на задолжителни разговори, советувања, семинари и давање
инструктивна помош на наставниците за примена на новите техники.
Септември, февруари и јуни
Состаноци со здружението на директори „Лидер”

Перманентно стручно усовршување на наставниците и стручните соработници во и
надвор од Училиштето
Август-јуни
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Обезбедување на Училиштето со неопходна стручна литература и стручни
списанија за самостојно стручно усовршување на наставниците.
Ноември и февруари
Следење на семинар со наставниците од угостителската струка, преку
Австриската амбасада.
Април-мај
Следење на Државните натпревари за учениците од машинската и
угостителската струка.
Август-јуни
Индивидуална работа за сопствено стручно усовршување на советувања и
семинари.

Работа со наставници-почетници

Август-мај


Прифаќање и воведување во работата на наставниците почетници (запознавање
со условите за работа, целите и задачите на програмскиот документ, неопходните
планирања кои треба да ги изведуваат на ниво на наставен предмет и на ниво на
училиште).
Септември-јуни



Запознавање со
документација.

упатствата

за

водење

на

педагошката

евиденција и

Работа со стручни органи и тела во Училиштето

Август-јуни


Планирање и програмирање на работата на Наставничкиот совет на Училиштето
(подготовка и раководење со состаноците).
Септември-мај




Учество во формирањето на стручните активи и следење на нивната работа;
Учество во работата на стручните активи и поттикнување истражувачки
активности и изработка на стручни трудови.

Аналитичко-студиска работа

Септември-јуни


Проучување и анализирање на воспитни проблеми, општи и наставни проблеми,
проблеми на класовите.
Септември-ноември
129



Проучување и анализирање на глобалните планирања на ниво на училиште, како
и планирањето и програмирањето на наставниците.
Август-мај



Изготвување на анализи, осврти, извештаи, информации и други стручни
материјали во врска со реализацијата на програмата на воспитно-образовната
дејност.
Септември-јуни



Упатување и оспособување на наставниците на аналитичко-студиска работа.

Соработка со учениците и нивните организации
Септември-јуни


Укажување стручна помош во конструирањето и организацијата на
ученичките заедници во класовите и на ниво на целото училиште.
Септември-јуни


Координирање и насочување на активностите со одделни категории на
ученици (талентирани, или ученици со слаб успех и поведение).
Септември-јуни


Помагање во планирањето и организирањето на слободното време на
учениците.

Соработка со родителите на учениците

Септември-јуни


Учество во планирањето, координираноста, насочувањето и реализацијата на
разновидните форми на соработка меѓу училиштето и родителите на
учениците.
Октомври-јуни


Соработка со Совет на родители.

Декември-јуни


Советодавна работа со родителите на учениците кои покажуваат слаб успех и
негативно поведение.
Септември-јуни




Организирање на редовни родителски средби и дополнителни по потреба;
Соработка со локална самоуправа;
Учество во локален совет за превенција.
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Директорот во текот на учебната година извршува редовен и целосен преглед на
напредокот во работата, го следи и оценува реализирањето на поставените цели и задачи
искористувајќи ги силните страни на сите членови на тимовите и работните групи.
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2. Годишна програма за работа на училиштен педагог
Во тековната учебна година, општите работни задачи на педагогот на
Училиштето ќе се состојат во следното:
- Да укаже стручна помош при конципирањето и конечното изготвување на
Годишната програма за работа на Училиштето, програмите за работа на
воннаставните активности и другите подрачја на воспитно-образовната дејност;
- Непосредно да ги следи програмираните содржини и активности во воспитнообразовната работа на Училиштето;
- Да врши педагошки и дидактичко-методички консултации со наставниците за
наставата, нејзино иновирање, вреднување и унапредување, со учениците и
родителите;
- Да работи на истражувачки проекти и акциони училишни истражувања како и
анализирање и проучување на значајни проблеми и прашања во Училиштето;
- Програмирање, организирање и иновирање на сопственото и стручното
усовршување на раководниот и наставничкиот кадар на ниво на училиште.
Наведените задачи педагогот во Училиштето ќе ги реализира преку тимска
работа со стручните соработници, преку програмирана соработка со Директорот
на Училиштето, стручните соработници од Бирото за развој на образованието на
Македонија и др.
Содржините на стручната работа ќе бидат групирани во следните подрачја:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната работа;
Непосредно следење на воспитно-образовната работа во Училиштето;
Советодавно-консултативна работа со наставници, ученици, родители;
Аналитичко-истражувачка работа;
Стручно усовршување на воспитно-образовен кадар;
Водење на педагошка евиденција и документација.

Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната работа
Табела бр.41 Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната
работа
Р.
бр.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Содржина на работа
Учество во изработка на Полугодишен и
Годишен извештај за работа на Училиштето
Изготвување на извештај за сопствената работа
Учество во планирање и изработка на
Годишната програма за работа на Училиштето
Планирање и програмирање на сопствената
работа
Учество во формирањето на паралелките во
прва година
Учество во распоредување на часови по
предмети
Учество во работата на стручните активи
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Носители на
дејност
Педагог
Педагог
Педагог и тим од
наставници
Педагог

соработници
Тим од
наставници
Психолог
Директор,
психолог,
наставници
Психолог

директор
стручни активи
претседатели на
стручни активи и
членовите

Психолог
Педагог
Психолог
Психолог

Време на
реализација
јануариавгуст
август
августсептември
августсептември
август
јуни-август
континуиран
о во текот на
учебната
година

Учество во конечна распределба на часови по
предмети, согласно наставните планови
Учество во разни тимови

8.
9.

Директор

психолог,
наставници
Директор
психолог

Педагог и тим

Август
и

Август-јуни

Непосредно следење на воспитно-образовната работа
Табела бр.42 Непосредно следење на воспитно-образовната работа
Р.
Бр.
1.

Содржина на работа

3.

Увид во глобални, тематски и дневни
планирања
Следење на реализацијата на програмата за
класен час
Посета на часови и консултација по посетата

4.

Следење на состаноци на стручни активи

5.
6.

Следење на учеството Уа учениците во
слободните часови на Училиштето
Учество во организацијата на ученички
екскурзии и училишни, регионални и
државни натпревари

7.

Соработка со локална средина

8.

Заедници на ученици - средношколска
заедница

9.

Следење на адаптацијата на учениците во
прва година

10.

Следење на рњеализација на додатна
дополнителна настава и содржини од Екопроектот
Следење на реализација на активности од
ПМИО или интеркултура

2.

11.

Носители на
дејност
педагог
педагог,
психолог
директор,
педагог,
психолог
претседатели
на стручни
активи
одговорен
наставник
класни
раководители,
одговорни
наставници
директор
претседател на
средношколска
заедница,
психолог
психолог,
педагог
директор
педагог,
психолог
Тим за
спроведување
на проектот

Соработници
директор,
наставници
класен
раководител
наставници

Време на
реализација
континуирано
континуирано
ноември, март и
април

педагог,
психолог

континуирано

педагог,
психолог
директор,
педагог,
психолог

континуирано

педагог,
психолог,
наставници
директор,
педагог

континуирано

класни
раководител,
наставници
наставници

континуирано

директор,
психолог,
наставници

континуирано

септември-јуни

континуирано

континуирано

Советодавно-консултативна работа
Табела бр.43 Советодавна-консултативна работа со наставници
Ред.
бр.
1.

Содржина на работата
Инструктивно-консултативна работа со
наставниците во планирањето и подготовката на
наставата со посебен акцент на операционализација
на целите на часот
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Носители на
дејност
педагог

Соработници
наставници,
директор,
психолог

Време на
реализација
континуирано

2.

Соработка со наставниците во изборот и примената
на нови методи и техники во сообразност со
наставниот материјал и другите воспитно-образовни
подрачја и интерактивна настава

педагог

3.

Консултативна работа со наставниците во
оценувањето на учениците и изградување на
критериуми за оценување во тестови на знаење
Соработка со класни раководители во процесот на
организацијата на работата на класните заедници
Соработка со класните раководители кога се во
прашање учениците кај кои се јавуваат проблеми во
учењето и поведението
Учество во барање на рационални можности за
поодмерено ангажирање на учениците со наставни и
воннаставни задолженија
Дидактичко-методска помош на наставницпочетници
Соработка со наставници околу откривање и
евидентирање на талентирани ученици и ученици со
потешкотии во учењето
Примена на ИКТ

педагог

4.
5.

6.

7.
8.

9.

советници од
Бирото за
развој на
образованието
наставници
наставници

континуирано

класни
раководители
педагог

педагог
психолог
класни
раководители

континуирано

педагог

предметни
наставници

континуирано

педагог

наставниципочетници
педагог
психолог
ученици
педагог

континуирано

наставници
наставници

континуирано

континуирано

континуирано
континуирано

Табела бр.44 Советодавна-консултативна работа со ученици и родители
Ред.
Бр.
1.

Содржина
Консултации и разговори со ученици во
прва год. околу прилагодување во новата
учебна година

Носител на
дејност
педагог, класен
раководител

Соработници
психолог,
наставници,
ученици и
родители

Време на
реализација
септември
континуирано

2.

Консултации и разговори со ученици со
асоцијално однесување

психолог,
педагог

ученик,
родител,
наставник

континуирано

3.

Разговор со ученици кои покажуваат слаб
успех

педагог

ученик,
родител,
наставник

континуирано

4.

Советодавни разговори со ученици кои
покажуваат нередовност во настава и
имаат девијантно однесување

педагог,
психолог

ученик, класен
раководите,
родител

континуирано

5.

Педагошко инструктивни активности со
ученици од прва година кои покажуваат
натпросечни резултати во наставата

класни
раководители,
педагог,
психолог

родители,
ученици,
наставници

континуирано

6.

Индивидуални советодавни активности
со ученици за различни проблеми со
категорија социјални случаии

психолог,
педагог

ученици,
родители,
социјални
работници

континуирано
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7.

Организација и учество на трибини на
иницијатива на Совет на родители

педагог,
психолог

8.

Советодавни активности со родители чии
деца имаат тешкотии во однос на
следењето на наставата, како и во поглед
на редовноста и дисциплината во неа

педагог,
психолог

9.

Индивидуални-советодавни активности
со родителите

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

ученик,
родител,
наставници
класни
раководители,
ученици,
родители

континуирано

педагог

психолог,
родител

континуирано

Учество во Совет на родители и во
индивидуални родителски средби на
родители

претседател на
Совет на
родители

по потреба

Соработка со родители во форма на
дискусии, предавања, обуки, упатства и
слично - школа за родители
Запишување на ученици и формирање
паралелки во прва година, како и
формирање групи по изборни предмети и
подрачја во втора и трета година
Разрешување конфликти од стереотипи и
предрасуди и меѓуетнички карактер
Вклучување на родителите во
организирањето и реализацијата во
слободните ученички активности,
екскурзии, посета на културни и
стопански установи
Предавање на тема „Вредносни системи
кај младите“
Предавање на тема „Влијанието на
социјалните мрежи во комуникацијата
кај младите“
Едукативно предавање на тема „Улогата
на родителот во образовно-воспитните
компоненти на наставниот процес“
Едукативно предавање на тема
„Антагонизмот на генерации,
интеракција меѓу родители и деца“

педагог,
психолог

директор,
родител,
класни
раководители
родители,
наставници

педагог,
психолог

ученици,
наставници

јуни, август,
септември

педагог,
психолог
родители,
директор

наставници

континуирано

педагог,
психолог,
наставници,
ученици

континуирано

педагог,
психолог
педагог,
психолог

наставници,
ученици
наставници,
ученици

континуирано

педагог,
психолог

родители

октомври

педагог,
психолог

родители

март

континуирано

континуирано

континуирано

Аналитичко-истражувачка работа
Табела бр.45 Аналитичко-истражувачка работа
Реден
број

Содржина
Ефекти од реализација на дополнителна
настава

Носители на
дејност
психолог
педагог

1

2

Анализа на успехот на учениците во
прво полугодие и крајот на учебната
година со компарација на успехот од
истите периоди од минатата учебна
година

раководители
на смена и
класни
раководители
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Соработници
ученици
наставници
родители и
раководители на
смена
педагог, психолог

Време на реализација
јануари
јуни

јануари
јуни

Стручно усовршување на наставниот кадар
Табела бр.46 Стручно усовршување на наставниот кадар
Ре д.
бр.
1.

Содржина
Учество во работата на стручните
активи со иновирање и унапредување
во воспитно-образовната работа

Носители на
дејност
претседатели на
стручни активи,
педагог

Соработници
директор, психолог,
наставници

Време на
реализација
континуирано

2.

Помош во менторска работа со
наставници-почетници

педагог

наставник

континуирано

3.

Помош при ефикасно користење на
стручна литература

педагог,
психолог

наставник,
библиотекар

континуирано

4.

Учество на бројни семинара и друг вид
усовршувања
1.Обука на наставници
2.Менаџирање на часот интерактивнодисиминација

наставници
педагог

директор, психолог,
педагог

јануари

Педагошка евиденција и документација
Табела бр.47 Педагошка евиденција и документација
Ред.
Бр.
1.
1.

3.

4.
5.

Содржина
Водење евиденција и документација за
сопствената работа
Изработка на годишна програма за работата
на педагогот
Документација за извршената аналитичкоистражувачка работа (прегледи, анкетни
листови и др.)
Континуирано следење на водење на
педагошка евиденција и документација
Водење евиденција на досиеја за вработени
наставници

Носители на
дејност
педагог
педагог
педагог,
психолог
педагог,
директор
директор,
педагог,
психолог

Соработници
психолог
директор,
психолог,
наставници
наставници,
ученици,
родители
психолог,
наставници
наставници

Време на
реализација
континуирано
август-септември
континуирано
континуирано
континуирано

Табела бр.48 Други работни задачи
Ред.
Бр.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Содржина
Учество во работата на стручните органи и тела во Училиштето со цел:
- Да се информираат за реализирани анкетни истражувања или некои нови сознанија
- Да се направи заедничка анализа за успехот и поведението во предлог-мерка
Учество во работата на средношколската заедница
Соработка со колеги-педагози од други средни училишта, центар за социјална работа, основни
училишта и БРО
Сопствено стручно усовршување - следење стручна литература
Учество во Класни и Наставнички совети, Совет на родители, Училиштен одбор и стручни
активи
Учество во планирање и реализирање на наставно-научни екскурзии, културни манифестации и
слично
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Информации на ученици во врска со полагање матура, поправни испити и вонредни испити
Спроведување на хуманитарни акции - хуманоста на дело
Изготвување преглед - ученичко досие
Изготвување разни покани за соработка со родители
Идентификација на ученици со посебни образовни потреби
Издавање на Решение за корекција на грешки при водење педагошка евиденција
Распоред за систематски прегледи
Евиденција на социјално загрозени ученици и давање податоци за добивање парична помош
Набавка на стручна литература
Донесување програма за советување на родители
Изготвување кодекс на однесување за ученици и наставници
Изготвување на разновидни анкетни листови, прегледи, куќен ред и друго
Учество во комисија за екстерно тестирање

Педагог
Петрова Руса

137

3.Годишна програма за работа на училишната библиотека
Програмска содржина
-Прием и евидентирање на нови учебници
-Подготовка на документација (записници) за
учебници
- Пополнување табели до МОН за вратени
учебници за учебната 2014/2015 год, и табели за
дополненија на учебници за новата учебна година
2015/2016 година
- Електронско внесување на новодобиените
учебници
-Попис на библиотечниот фонд во Училиштето
-Прием и евидентирање на нови учебници
-Поделба на учебници по класови и издавање
записници
за
учебниците
на
класните
раководители
-Поделба на библиотечниот фонд
-Донесување правилник за користење на книжевен
фонд
-Електронско внесување на новодобиените
учебници
-Издавање книги
- Издавање потврди за редовен ученик
-Комплетирање на книжниот фонд според
потребите на Училиштето
-Инвентарирање на библиотечниот фонд
-Сигнирање на библиотечниот фонд
-Потпечатување на библиотечниот фонд
-Контрола за состојбата на библиотечниот фонд
-Издавање книги
- Издавање потврди за редовен ученик
-Издавање на стручна литература за наставници
-Соработка со општинската матична библиотека
- Размена на книги со општинската матична
библиотека
-Административни работи
-Работа со ученици, „Како со читање да го
пополниме слободното време“
-Издавање книги
- Издавање потврди за редовен ученик
-Прием и евидентирање на нови книги во
училишната
библиотека
-Електронско евидентирање на новодобиени
книги
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Време на
реализација
август

Извршител
библиотекар
комисија

септември

библиотекар

октомври

библиотекар

ноември

-библиотекар
-литературна
секција
-дебатен клуб
-новинарска
секција

декември

библиотекар

-Размена на книги со општинската матична
библиотека
-Административни работи
-Издавање книги
- Издавање потврди за редовен ученик
-Издавање книги
- Уредување на училишната библиотека
- Снабдување со нови изданија (лектири и
белетристика)
- Издавање потврди за редовен ученик
-Уредување на училишната библиотека
-Издавање книги
- Издавање потврди за редовен ученик
-Уредување на библиотеката
-Запознавање на учениците за навремено враќање
на книгите
-Санирање на оштетени книги
-Издавање книги
- Издавање потврди за редовен ученик
-Посета на Саем на книгата
-Акција за збогатување на книжниот фонд на
библиотеката
-Издавање книги
-Пријавување на состојба на потребни учебници
за наредната учебна година 2015/2016 година
-Издавање потврди за редовен ученик
-Изложба на лектирни изданија ,„Што ќе читаме за
време на летниот распуст“ (понуда за учениците)
-Издавање книги
-Прием (прибирање) на издадените книги од
завршните класови
- Издавање потврди за редовен ученик
-Прием на вратени учебници
-Прием на вратени книги (лектирни изданија)
-Водење документација за вратени учебници
-Водење документација за вратени книги
-Пријавување на состојба на вратени учебници до
МОН
-Попис на библиотечниот фонд
-Извештај за работата на училишната библиотека
- Издавање потврди за редовен ученик

јануари

библиотекар

февруари

библиотекар

март

библиотекар

април

Библиотекар,
наставници по
македонски
јазик и
литература

мај

библиотекар

јуни

библиотекар

Училишната библиотека е библиотека од затворен тип, нејзина основна цел е
помагање на вкупниот воспитно-образовен процес и ширење на книжевната, научната и
општата култура на учениците. Библиотеката собира, стручно обработува и дава на
користење библиотечен материјал потребен на учениците, наставниот кадар и
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останатите вработени во Училиштето. Книжниот фонд на училишната библиотека се
средува според принципот на слободен пристап кон книгата.
Затоа една од задачите на библиотекарот е да му помогне и да го поттикне
ученикот не само да се служи со библиотеката, туку и да ја развие неговата свест за
значењето на книгата и навиките тие да се чуваат. Училишниот библиотекар изработува
правилник за организација на библиотеката, донесува правилник за користење на
книжниот фонд, ја следи состојбата во издавачката дејност и во рамките на планираните
финансиски средства на Училиштето да се овозможи комплетирање на книжниот фонд
според потребите на Училиштето. Библиотекарот е задолжен да врши прием и
евидентирање на нови лектирни изнанија и нови учебници, подготвува документација
за прием на учебници, прави поделба на учебници по класови и го извршува
електронското внесување на новодобиените книги и учебници.
Училишната библиотека моментално располага со околу 4.300 книги (лектирни
изданија) кои се наменети за позајмување на учениците од прва до четврта година, како
за гимназиските, така и за стручните паралелки. Освен книгите (лектирните изданија) во
училишната библиотека има 11.000 учебници кои се доставуваат како во сите така и во
нашето училиште со проектот „Бесплатни учебници“, дадени на располагање за сите
ученици во гимназиските и стручните паралелки, и стручна литература која може да ја
користат сите вработени наставници во Училиштето. Книжниот фонд во училишната
библиотека се средува според принципот на слободен пристап кон книгата. Затоа една
од задачите на училишниот библиотекар е да му помогне и да го поттикне ученикот не
само да се служи со библиотеката,туку и да ја развие неговата свест за значењето на
книгите и навиките тие да се чуваат.
Библиотекар:
Лазарова и Снежана Дагалева

Наталија

4. Годишна програма за работа на Училиштен одбор
Орган на управување во Училиштето е Училишниот одбор кој ќе ги реализира
следниве дејности:
Септември




Одлука за усвојување Извештај за работата на СОУ „Јосиф Јосифовски” Гевгелија за учебната 2014/2015 година и предлагање до основачот;
Донесување Одлука за Годишна програма за воспитно-образовната работа на
СОУ „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија за учебната 2015-2016 година и
предлагање до основачот;
Разгледување други тековни прашања и донесување одлуки.

Октомври, ноември, декември
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Одлука за усвојување Финансов извештај за приходи и расходи од Буџетот на
општина Гевгелија за наменски дотации сметка 903-13 за јануари-септември
2015 година;
Одлука за усвојување Финансов извештај за приходи и расходи од
самофинансирачка сметка 787-19 за јануари-септември 2015 година;
Одлука за усвојување Финансов план за четврт квартал (јануари-декември) за
планирани приходи и расходи за сметка 903-13 за 2015 година;
Одлука за усвојување Финансов план за прв квартал (јануари-декември) за
планирани приходи и расходи за сметка 787- 19 за 2016 година;
Одлука за усвојување Годишен финансов план за 2016 година за планирани
приходи и расходи за сметка 787-19, планирани приходи и расходи за 787-19,
планирани приходи и расходи за сметка 903-13;
Одлука за усвојување Годишен план за јавни набавки за 2016 година;
Донесување одлуки по приговори на ученици за изречени педагошки мерки
од Наставнички совет;
Донесување Одлука за попис за 2015 година;
Одлука за разгледување на реализацијата на Годишната програма;
Разгледување други тековни прашања и донесување одлуки.

Јануари, февруари








Донесување Одлука за усвојување на Извештајот за работа и постигнатите
резултати во првото полугодие во учебната 2015/2016 година;
Одлука за усвојување Финансов извештај за приходи и расходи од Буџетот на
општина Гевгелија за наменски дотации сметка 903-13 за јануари-декември
2015 год.;
Одлука за усвојување Финансов извештај за приходи и расходи од
самофинансирачка сметка 787-19 за јануари-декември 2015 година;
Одлука за усвојување Финансов план за прв квартал (јануари-март) за
планирани приходи и расходи за сметка 903-13 за 2016 година;
Одлука за усвојување Финансов план за прв квартал (јануари-март) за
планирани приходи и расходи за сметка 787-19 за 2016 година;
Одлука за усвојување Годишна сметка за 2016 година за финансиското
работење на СОУ „Јосиф Јосифовски” - Гевгелија и предлагање до основачот;
Разгледување други тековни прашања и донесување одлуки.

Март, април, мај






Одлука за усвојување Финансов извештај за приходи и расходи од Буџетот на
општина Гевгелија за наменски дотации сметка 903-13 за јануари-март 2016
год.;
Одлука за усвојување Финансов извештај за приходи и расходи од
самофинансирачка сметка 787-19 за јануари-март 2016 година;
Одлука за усвојување Финансов план за втор квартал (април-јуни) за
планирани приходи и расходи за сметка 903-13 за 2016 година;
Одлука за усвојување Финансов план за втор квартал (април-јуни) за
планирани приходи и расходи за сметка 787-19 за 2016 година;
Одлучување по приговори на ученици за изречени педагошки мерки од
Наставнички совет;
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Разгледување други тековни прашања и донесување одлуки.

Јуни, јули






Одлука за усвојување Финансов извештај за приходи и расходи од Буџетот на
општина Гевгелија за наменски дотации сметка 903-13 за јануари-јуни 2016
година;
Одлука за усвојување Финансов извештај за приходи и расходи од
самофинансирачка сметка 787-19 за јануари-јуни 2016 година;
Одлука за усвојување Финансов план за трет квартал (јули-септември) за
планирани приходи и расходи за сметка 903-13 за 2016 година;
Одлука за усвојување Финансов план за трет квартал (јули-септември) за
планирани приходи и расходи за сметка 787-19 за 2016 година;
Разгледување други тековни прашања и донесување одлуки .
Претседател на Училиштен одбор
Бранко Бизоев
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5. Годишна програма за работа на Наставничкиот совет
Наставничкиот совет претставува највисок стручен орган во Училиштето, кој се
грижи и за целокупната стручна и воспитно-образовна работа во Училиштето.
Наставничкиот совет ја следи, проучува и унапредува наставата и другите
наставно-образовни активности.
Август













Формирање комисии за прием на документи за упис и полагање поправни испити;
Извештаи од класни раководители за резултати од одредени поправни испити;
Молби од ученици;
Утврдување теми за писмена работа по македонски јазик и литература, работена
на завршниот испит во августовска испитна сесија;
Информација за бројот на примени и одбиени ученици;
Кандидати во вториот уписен рок за прва година;
Извештај за резултатите од завршните испити во августовката испитна сесија и
за резултатите од поправните испити;
Информација за подготовките на Училиштето за новата учебна година;
Септември
Разгледување молби од ученици за префрлување во други класви;
 Дополнителни списоци за нови одобрени учебници;
 Родителски средби за прва година;
 Одредување дежурства на наставници и ученици по катови;
 Разгледување и усвојување на предлог-Годишна програма за работа на СОУ
„Јосиф Јосифовски” - Гевгелија;
 Изрекување на педагошки мерки за ученици со девијантно однесување.
Октомври
Евиденција за реализација на слободни активности;
Извештај од угостителски средби.
Ноември



Предлози и извештаи од Класниот совет до Наставнички совет за успехот,
редовноста и дисциплината на учениците во првото тримесечие;
 Извештај за училишни проекти;
 Тековни прашања.
Декември-јануари






Утврдување на успехот, редовноста и поведението на учениците на крајот на
првото полугодие;
Одржување родителски средби за да се соопшти пологодишниот успех и
поведението на учениците;
Одредување пописни комисии;
Одбележување на крајот од првото полугодие;
Утврдување теми за писмена работа по македонски јазик и литература на
завршните испити во јануарската испитна сесија;
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Предлог-план за запишување ученици во прва година за учебната 2014/2015 со
утврдување минимум поени за секој профил;
Учество на Струмичкиот карневал;
Полагање училишна матура и завршен испит;
Резултати од завршните испити во јануарска испитна сесија.
Февруари
Преглед на резултатите на учениците од првото полугодие;
Извештај од педагошко-психолошката служба за реализација на наставата и
водење педагошка евиденција.
Април
Предлози од Класните совети до Наставнички совет;
Извештај за реализација на наставната програма и постигнатиот успех,
дисциплина и редовност во првото тримесечие од второто полугодие;
Договор за одбележување на Патрониот празник;
Формирање комисии за упис на ученици во прва година;
Договор за ученички екскурзии;
Договор за матурска вечер;
Договор за родителски средби.
Мај-јуни
Предлози од Класните совети до Наставнички совет за реализација на наставниот
план и програма, како и за утврдување на успехот, поведението и редовноста на
учениците на крајот на учебната година;
Договор за одбележување на празникот 24 мај;
Договор за манифестацијата ,,Најдобри за најдобрите“;
Извештај за педагошка евиденција;
Информација за реализираната екскурзија;
Резултати од поправни испити во мајската испитна сесија;
Полагање на државна и училишна матура;
Комисии за запишување ученици во прва година;
Комисии за запишување ученици во втора, трета и четврта година;
Формирање на комисии за тестирање;
Договор за доделување дипломи;
Извештај за одржани поправни испити во јунска испитна сесија;
Извештај за резултатите од пријавените и запишани ученици во прво и второ
пријавување за прва година, во јунскиот уписен рок;
Утврдување минимум поени за августовскиот уписен рок.

6. Годишна програма за работа на Совет на родители
Цели и задачи на Совет на родители
Што сè може да направи Советот на родители во Училиштето?
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Да ги согледа вистинските потреби, состојби и проблеми во Училиштето;
Преку волонтерство и доброволно ангажирање да се вклучи во реализацијата
на различни училишни активности и тоа во настава, воннаставни активности,
грижа за здравјето на учениците, соработка со локална заедница и слично за
да даде свој придонес според можностите, способностите и интересите;
Да им помага на наставниците во работата со учениците во Училиштето;
Да организира или дава поддршка на разни училишни акции, манифестации,
училишни презентации, кампањи и слично;
Да учествува во донесувањето на важни одлуки во Училиштето.
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Табела бр.49 Шематски приказ за ефикасно и организирана соработка меѓу Училиштето и
Совет на родители
Ефективни состаноци на
Советот на родители

Тимска работа на
Советот на родителите

Изработување годишна
програма за работа на
советот на родители

Ефикасно
организирање и работа
на советот на
родителите во
Училиштето

Донесување одлуки

Партнерства на Советот
на родители

Евиденција и
документација на
Советот на родители

Евалуација на работата
на Совет на родители
Ефикасно училиште кое
ги подготвува
учениците за живот и
работа во
заедницата

С О В Е Т И Н А Р О Д И Т Е ЛИ Т Е Н А Н И ВО Н А П АР А Л Е Л К И Т Е

С О В Е Т И Н А Р О Д И Т Е ЛИ Т Е Н А Н И ВО Н А У Ч ИЛ И Ш Т Е Т О

У Ч И Л И ШТ Е Н О Д Б О Р (п р е т ст а в н иц и о д со ве т о т н а р о д ит ел ит е )

o Септември





Делегирање на претставници од прва година;
Извештај за работата на училиштето 2014/2015 година;
Запознавање со Годишната програма за работа 2015/2016 година.
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o Октомври




Безбедноста на учениците-агенциско обезбедување;
Информација за екстерното тестирање на учениците;
Информација за примената на електронскиот дневник.
o Ноември



Информација за успехот, поведението и редовноста на учениците во првото
тримесечие;
Предлог-мерки за подобрување на успехот, редовноста и поведението на
учениците;
Информација за превоз на учениците.
o Декември






Учество на родителите во подготовките на различни културни манифестации;
Извештај за редовноста, успехот и поведението на учениците во првото
полугодие.
o Февруари




Информација за екстерно тестирање на учениците од завршните класови;
Подготовки за екскурзии.
o Март





Прибирање на понуди за изведување на екскурзии;
Информација за текот на електронскиот дневник;
Спроведување на анкета за позитивните и негативните согледувања од примената
на електронскиот дневник;
Увид во годишните програми за работа на наставниците.
o Април





Увид во реализацијата на практична настава во стручното образование;
Завршни активности за реализација на наставно-научната екскурзија.
o Мај




Информација за успехот, редовноста и поеведението во третото тримесечие;
Информација околу полагањето на државната матура, училишна матура и
завршен испит.
o Јуни



Информација за успехот, редовноста и поеведението на крајот од учебната
година;
Информација за резултати од екстерното тестирање на учениците.
Претседател
Зорица Делиманова



7. Годишна програма за работа на активот по биологија, хемија и
географија
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Стручниот актив на наставниците по предметите хемија, биологија и географија
во текот на учебната 2015/16 год. планира да одржи 11 состаноци и да ги реализира
следните задачи (активности):
Август









Подготовка на самоевалуацијата;
Разгледување на годишната програма од страна на струниот актив и нејзино
надополнување;
Договор за изработка на годишните и тематските планирања;
Разгледување на програмата- интеграција на еколошка едукација( ЕКОстандарди во наставните планирања). Темите од екологијата ке се обработуваат
преку дискусии, презентации, дебати, изработка на флаери, учество во
локалните медиуми и др. активности.
Договор за посета на ПНМ, сеизмолошка станица,метеоролошка станицаГевгелија;
Распределба на наставни часови по предмети;
Договор за употреба на инструменти за оценување;

Септември



Изработка на програми за проектни активности;
Усогласување на наставниот план за дополнителна и додатна настава;

Октомври




Дискусија за реализација на дополнителна и додатна настава;
Дискусија за реализација на проектните активности;
Следење и оценување на знаењата на учениците, форми и методи за
проверување и оценување;

Ноември






Анализа на постигнатиот успех на учениците во првото тромесечие;
Одредување на конкретни теми за изработка на проектна задача за државна и
училишна матура по одделни предмети;
Постојани консултации со ученици кои работат проектни задачи и проектни
активности;
Разгледување на известувањето од Технолошки факултет за натпреварНаноматеријали;
Еднодневна посета на ПМФ- Институт хемија;

Декември


Одржување консултативни средби со ученици кои работат матурски проектни
задачи;
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Реализација на проектни активности
Подготовка на учениците за Македонска хемиска олимпијада-МХО;
Новогодишен базар на различни специјалитети од различни култури - МИО

Јануари



Анализа на полугодишните резултати;
Работа со талентирани ученици и можноста за учество на натпревари
(консултации);

Февруари





Разгледување на теми за државен натпревар “ Народна техник “ по предметите
биологија , хемија и географија:
Разгледување и договор за избор на теми за учество на Меѓународен натпревар
за млади истражувачи во полза на човештвото, МЕФ-Турција;
Договор околу дополнителна работа со ученици матуранти кои одбрале интерен
дел од Државна матура;
Посета на астрономска школа и планетариум;

Март





Организација на училишни натпревари по хемија, биологија и географија;
Разгледување на текот на проектните активности;
Завршни активности околу предавањето на матурските проектни задачи;
Еднодневна посета на ПМФ-институт хемија;

Април






Регионални натпревари по соодветните предмети;
Анализа на резултатите од третото тромесечие;
Предлози за одбележување на патрониот празник на училиштето;
Договањање на термини за одбрана на проектни задачи;
Реализација на еднодневни екскурзии: посета на ПНМ и
планетариум,сеизмолошки завод, метеоролошка станица-Гевгелија;

Мај




Државни натпревари од предмети од активот;
Утврдување на успехот на учениците од завршните класови;
Разгледување на резултати од одбрана на проектни задачи по предмети од
активот ;

Јуни


Одржување на консултации за изработка на тестови за Државна матура по
предметите хемија, биологија и географија;
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Анализа на постигнатите резултати на учениците од I,II, и III година како и
резултати од регионални и државни натпревари;
Забелешки од спроведеното екстерно тестирање;

Носители на програмата:

Претседател на стручен актив:
Милан Лешевски

Милан Лешевски, Антигона Костадинова, Лилјана Андонова, Блашка Чугунска, Софка
Кочева, Зорица Лешевска, Драгица Аризанова
Напомена: Оваа програма за работа на стручниот актив може да претрпе измени,
односно некои активности може да се додадат или изостават, доколку Директорот или
Наставничкиот колегиум донеста такво решение и има реална потреба и оправдани
причини, за кои навремено ке биде најавено и сугерирано од страна на Директорот,
предметните професори и Наставничкиот колегиум.
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8. Годишна програма за работа на активот по спорт и спортски
активности
-

Август

1.
Одржување на состанок на ниво на активот за распределба на
паралелките и бројот на часови на сите колеги за учебната 2015/16.
2.
Разгледување на програмата за учебната 2015/16 год. со измени и
дополнувања во неа, како иизготвување на календар за работа.
 Подготовка на спортската сала за реализирање на наставата во учебната
2015/16год.
 Наместени се спревите во спортската сала за оделните спортски дисциплини.
 Подготвена е мини салата која е опремена и се користи за пинг понг.
 Подготвени се гардеробите за учениците за новата учебна година.
 Набавка на задолжителни наставни помагала-топки.
 Покрај подготовката на спортската сала и одржување на надворешниот терен за
игра.
 Надворешниот терен за игра е ограден со ограда каде се добива поголема
заштита на ученивите и на школскиот инвентар.
 Изготвување на план за да се направат справи на надворешниот терен кој ке
помогнат во физичката подготвеност на учениците преку гимнастички вежби.
 Изготвување на план за поставување на висока челична мрежа позади головите
на надворешниот терен како превентива за заштита на прозоците при шутирање
на головите еко-стандарт 2.
 Недостаток е чешма во секоја гардероба.
 За сите горе наведени работи потребно е хигиеничар во спортската сала.
 Сменети се сите прозорци и врати на севериот дел од училиштето еко стандард
1
 Ослободување од непотребните предмети во спортската сала (неупотребливи
скршени справи,кошаркарска табла,неупотребливи топки и други неупотреблив
спортски инвентар)еко-стандард 3.
 Еколошка акција во ноември и март ден на дрвото
 Разгледување на проектите активности и нивната распределба
 Овозможување на услови за дополнителна и додатна настава
 Изготвување на еко програма и еко стандарди и примена во редовната настава.
 Изработка на критериуми и стандарди за оценување.
 Изработка на план и програма за буџет со кој ке финансира учеството на
натпревари на ниво на сојуз на училишен спорт на Р.М..
 Мислења, ставови и програмски содржини за вончасовни активности : пливање,
лизгање, скијање .
 Изработка на план и програма за работа со проектните активности :
планинарење , велосипедизам и ритмика.
 Споделување на мислења и изработка на план и програма за меѓуетничка
интеграција во образованието.
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Септември
 Изработка на план за средби и соработка со родителите , каде ке бидат
известувани за нашите мислења, ставови и програмски содржини, како и
за соработката помегу учениците и професорите по спорт и спортски
активности.
 Проверка на учениците за нивната подготовност.
 Ослободување од непотребни и нефункционални предмети и растенија
во дворот и надворешниот терен.
 Бојадисување на надворешен терен.
 Одредување на термини за тренинзи на секциите.
 Започнување со додатна настава фудбал како припрема за престојните
мегуопштински натпревари, како и припрема на екипата за подобро
претставување на престојното гостување во Индјија по повод патрониот
празник на средното училште од Република Србија.
 Учество на учениците од проектната активност – велосипедизам на
манифестацијата : мегународен ден без автомобили на 22 септември –
еко стандарт I.

- Октомври
Работа според програмата за додатна настава по фудбал, одговорен професор
Караколев Никола.
Работа со талентирани ученички од Р.С.Г. за учество на општинската
манифестација 7ми ноември, одговорен професор Виолета Аризанова.
Отпочнување со системски натпревари – мегукласни натпревари на при СООУ „
Јосиф Јосифовски “ на ниво на училишен спорт во : одбојка, фудбал, кошарка.
Одговорен професор Семенаков Влатко во соработка со сите колеги од активот
по спорт и спортски активности.
Проверување на учениците со најдобро истрчано време.
Тренинзи со сите ученици кои покажале добри резултати двапати неделно.
Учество на спортска екипа на мегјународен патронен празник во Инџија-Србија
Додатна настава Кошарка.
Учество на учениците на манифестацијата мегународен ден на пешаците на ден
15 октомври – еко стандарт III.




Ноември
Состанок со активот околу настапот на учелиштето на зонските и државните
натпревари.
Разгледување на реализираното од програмата за месеците септември и
октомври.
Додатна настава – одбојка.
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Учество на учениците од СООУ„ Јосиф Јосифовски“ на нокната улична трка
– атлетика по повод 7ми ноември.
Учество на балетската група на свечената манифестација по повод 7ми
ноември.
Учество на регионални и општински натпревари во мал фудбал.
Одржување на натпревари во одбјка и фудбал – мегукласни натпревари.
Учество на државен натпревар во Пинг Понг.
Примена на еко стандардите.

- Декември
Зимски спортови (практичен и теоретски дел)
Учество на зонскиот и државниот натпревар во фудбал.
Пропрема на балетската група и изработка на кореографија со талентирани
ученици по повод новогодишната претстава. Одговорен професор Виолета
Аризанова.
Одржување на мегукласни натпревари по кошарка и одбојка.
Учество на регионални и зонски натпревари во ракомет – одговорен професор
Влатко Семенаков.
Прмена на еко стандардите.
- Јануари
Седумдневна настава по скијање во некој од скијачките центри.
Додатна настава по ритмичко спртска гимнасстика – одговорен професор
Виолета Аризанова.
Организирање на еднодневна посета на лизгалиште.
Турнир во пинг-понг – одговорен професор Влатко Семенаков.
- Февруари
Подготовка за зонски и државнии натпревари во кошарка и голем фудбал.
Припрема на балетско и ритмичката група при СООУ „ Јосиф Јосифовски“ за
француска вечер, кореограф Виолета Аризанова.
Одржување на општински и зонски натпревари во кошарка на машката и
женската екипа при СОУ „ Јосиф Јосифовски“ – одговорен професор Зоран
Аврамов.
Одрзување на мегукласни натпревари во фудбал и одбојка.
- Март
Договор на активот околу организација на турнир во фудбал што би се одржал
на 21 март ( прв пролетен ден ).
Додатна настава ракомет – одговорен професор Влатко Семенаков.
Состанок на активот околу организирање на распоред за полуфиналните
натпревари на мегукласните натпревари во фудбал, кошарка и одбојка.
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Учество на балетската група со две балетски точки на француската вечер.
Изработка на ритмички вежби – кореографија за француска шансона.
- Април
Одржување на спортски натпревари по повод Патрониот празник на учелиштето
Учество на регионалните и државните натпревари во кошарка- машка и женска
екипа одговорен професор Зоран Аврамов.
Учество на регионалните и државните натпревари во голен фудбал – машка и
женска екипа, одговорен професор Караколев Никола.
Одпочнување со разработка на кореографија за Танц на матурантите –
одговорен профсор Виолета Аризанова.
Учество на балетска точка на свечената академија по повод патрониот празник.
Одржување на финални натпревари во фудбал, кошарка и одбојка на ниво на
училишен спорт – мегукласни натпревари.
Одржување тренинзи по атлетика – одговорен професор Кирил Арнаудов.
- Мај
Одржување тренинзи по атлетика и учество на државен натпревар – одговорен
професор Кирил Арнаудов.
- Јуни
Учество со спортски и ритмички точки во завршната манифестација „
Најдобрите за најдобрите“
Доделување на признанија , пофалници и диплпми за најдобрите ученици и
резиме на сработеното во тековната учебна година.
Претседател на активот
Караколев Никола

Носители на дејноста се членовите на активот по спорт и спортски активности
Аризанова Виолета, Зоран Аврамов, Караколев Никола, Семенаков Влатко, Аризанов
Илија

9. Програма на активот по математика, физика и информатика
Стручниот актив по математика, информатика и физика, составен од
единаесет члена, во учебната 2015/2016 год. ќе ги врши следните активности:
Август :
 Поделба на обврските и задачите во активот ( договарање околу распределбата
на часовите );
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 Активот ќе ги разгледа понудените учебници од издавачките куќи и ќе донесе
одлука по кои учебници ќе се изведува наставата;
 Разгледување на условите за работа во училиштето,потребни нагледни
сретства и осовременување на наставниот процес;
 Договор за пишување на планирања за додатна и дополнителна настава.
 Усогласување на ЕКО-стандардите во наставните планирања.
 Вклучување на МИО при реализација на класен час
 Разгледување на правилникот за основни професионални компетенции на
наставниците
Септември:
 Разгледување на наставните планови и програми, односно нивната корелација
со програмите по другите наставни предмети;
 Разгледување на условите за работа и потребното осовременување на
наставниот процес;
 Договор за подготовка на планираната дополнителна и додатна настава.
Октомври:
 Дискусија околу проектните активности и слободните часови во средното
стручно образование;
 Состанок во врска со полагањето државна матура и училишна матура и
изборот на теми за матурска проектна задача;
Ноември:
 Посета на здравствена установа ( со ученици од IV година, природноматематичка гим., Б комбинација )
 Учество на физичка школа на ПМФ
Декември:
 Одредување на ученици кои ќе учествуваат на регионалните натпревари по
математика и физика и реализација на додатна настава со истите;
 Учество на Европскиот математички куп
Јануари:
 Подготовка на избраните ученици за учество на натпреварот по математика;
 Училиштен натпревар по математика и информатика
 Разгледување на задачите за екстерно тестирање за матуранти
Февруари:
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 Подготовка и учество на учениците на натпреварот по математика и
информатика;
 Учество на астрономска школа на ПМФ и натпреварување;
Март:
 Консултативни разговори со учениците од завршните класови за
спроведувањето на државната и училишната матура;
 Подготовка и учество на учениците на државниот натпревар по информатика;
 Подготовка и учество на регионалниот натпревар по физика;
 Организација и учество на натпреварите по математика “ Кенгур “;
 Подготовка и учество на регионалниот и државниот натпревар по математика;
Април:
 Предлози од активот за одбележување на патрониот празник;
 Учество на регионален натпревар по физика.
Мај:
 Учество на државниот натпревар по информатика;
 Учество на државниот натпревар по физика;
 Учество на ММО, Јуниорска математичка олимпијада и Балканска олимпијада
Јуни:
 Анализа на постигнувањата според претходно реализираните активности;
 Анализа на реализацијата на наставната содржина, проблеми што се јавиле во
текот на реализацијата;

Покрај ова, активот во текот на учебната година ќе ги врши следните
активности:
 Посета на семинари и состанување на активот за давање извештај за работата
на семинарите;
 Посета на саемот за информатичка технологија;
 Активот ќе одржува консултативни состаноци пред одржувањето на
поправните, диференцијалните и матурските испити;
 Решавање на тековни проблеми;
 Соработка за поуспешно реализирање на наставната програма и
модернизирање на наставниот процес;
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Носители на активностите се членовите на активот:
Драгица Петкова-претседател на активот
Јасмина Костова-Папалазова, Рамона Панорова, Зоран Филов, Павлинка Ќаева,
Сашо Папалазов, Горан Манев, Сашко Колев, Бранко Бимбиловски, Марија Танова

10. Годишна програма на економско-правниот актив
Економско-правниот актив го сочинуваат следните наставници:
1.
2.
3.
4.
5.

Билјана Панова
Софија Тошева-Раманчева
Јасмина Узунова
Јасмина Мицева
Снежана Атанасова

Предмет на оваа програма се:



Август

-Избор на претседател за новата учебна година;
-Договор околу изработката на годишните, тематските и дневно оперативни планови;
-Поделба на обврските и задачите во активот(договорања околу распределбата на
часови);
-Разгледување на учебниците кои ќе се користат одобрени од МОН;
-Разгледување на потребата за предавања од стручни лица од областа на бизнис
секторот и други институции;
-Договарање за посета на мали бизниси, големи бизниси, берза, производствени
претпријатија, услужни претпријатија, Народна банка на Р.М, деловни банки,
централен регистар, Државен завод за статистика -Скопје, Општина Гевгелија, агенција
за вработување, монополи и др.;
-Извештај за додатна и дополнителна настава;
-ИКТ и ЕКО стандарди во наставата
- Имплементација на МИО во наставата


Септември

-Разгледување на наставните планови и програми;
-Изработка на наставен план за дополнителна и додатна настава;
-Усогласување на планираните посети по предмети и време на нивна реализација;
-Разгледување на учебниците;


Октомври

-Потреба од реализација на дополнителна и додатна настава;
-Дискусија во врска со проектните активности;
-Разгледување на успехот на учениците;
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Ноември

-Анализа на постигнатиот успех на учениците во првото тримесечие;
-Разгледување на конкретни теми за матурска проектна задача по одделни предмети;
-Изработка на проектни задачи од учениците по одделен предмет;
-Припрема на ученици за државен натпревар за најдобар бизнис план организиран од
Машински факултет Скопје


Декември

-Анализа на корелацијата помеѓу наставните предмети и содржини;
-Разгледување на успехот и поведението на учениците во првото полугодие;


Јануари

-Анализирање и сумирање на полугодишните резултати;
-Анализа на изготвените матурски проектни задачи;
-Проверка на постигнатиот успех на ученици од завршните класови заради екстерно
оценување;


Февруари

-Предлог мерки за подобрување на успехот и редовноста на учениците по правните и
економските предмети;
-Дискусија околу можни посети на стручни установи;


Март

-Разгледување на текот на проектните активности;
-Разгледување на реализацијата на планираните посети;
-Еколошка акција;
-Завршните активности околу предавањето на конечните матурски проектни задачи;
-Предлози за одбрана на матурска проектна задача;
-Припрема на ученици за државен натпревар за најдобар бизнис план организиран од
Машински факултет Скопје
-Подготовка на ученици за учество на државен натпревар на средни стручни училишта
МАССУМ
-активности од МИО
-еколошка акција


Април

-Успехот и редовноста на учениците во третото тромесечје;
-Предлози за одбележување на патрониот празник на училиштето;


Мај

-Утврдување на успехот на учениците од завршните класови;
-Разгледување на постигнатите резултати од извршените планирања;
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-Проверка на постигнатиот успех на ученици од економско-правната струка заради
екстерно оценување;
-Подготовка за Државна матура-интерни предмети


Јуни

-Анализа на постигнувањата според претходно реализираните активности ;
-Разгледување на успехот и поведението на учениците на крајот на учебната година;
-Подготовка на тестови и спроведување на Државна матура-интерни предмети
Претседател на активот

11. Годишна програма на активот на општествени науки и уметности
 Август
- Донесување програма за работа на Активот;
- Активности околу спроведувањето на државната матура во августовскиот рок (интерен
дел);
- Активности околу поправните испити;
- Договор околу учебниците по кои ќе се работи по секој предмет одделно;
- Договор околу распределбата на часови по секој предмет одделно;
- Договор околу изработка на стандарди и критериуми на ниво на Актив;
- Изработка на ,,Програма за вметнување на еколошката едукација во нашиот образовен
систем“;
 Септември
- Состојбите на почетокот од учебната година;
- Разгледување на поединечните тематски планирања заради можна корелација во
Активот;
- Информација за проектните активности во Активот;
- Информација за состојбите со компјутерите во училниците;
- Планирање за додатна и дополнителна работа, секции, натпревари на учениците;
 Октомври
- Комплетирање на списоците со ученици кои одбрале проектни активности од Активот;
- Подготвување списоци со ученици кои одбрале предмети од Активот за државна
матура;
- Наставниците по ликовна уметност планираат еднодневна ексурзија Стоби159

Хераклеа-Лихнидос;
-Посета на музејот во Гевгелија (роднокрајна историја);
 Ноември
- Анализа на кварталниот успех (споредби, отстапувања од наставници и предмети);
- Анализа на искуствата од дополнителната и додатната настава;
-Известување и споредби за тоа како користиме ИКТ во наставата;
- Дискусија околу дисциплината на учениците и односот наставник-ученик;
- Известување за работата со Е-дневникот;
- Еднодневна наставно-научна екскурзија со учениците од четврта година - посета на
Музејот на македонската револуционерна борба, Музејот на мајка Тереза, Музејот на
Холокаустот;
 Декември
- Полугодишни тестирања на учениците (размена на искуства);
- Реализација на наставната програма на крајот од првото полугодие;
- Дискусија за слободните ученички активности и опфатот на предметите од Активот;
- Учество на училишниот хор и ликовната секција во предновогодишните манифестации;
 Јануари
- Анализа на остварената програма во првото полугодие;
- Известување за работата на училишниот хор и ликовната секција;
- Известување за поединечните ангажмани на наставниците од Активот (соработка со
други активи, посети на културно-историски објекти, семинари, конкурси, фестивали);
- Известување за работата со Е-дневникот;
 Февруари
- Разгледување на темите за државните натпревари по предметите од Активот;
- Екстерно оценување за матурантите;
- Информација за дополнителната работа со матурантите кои одбрале матурска задача
или интерен испит по предметите од нашиот актив;
 Март
- Информација по извршеното екстерно тестирање на матурантите;
- Информација околу спроведувањето на проектните активности од предметите од
Активот;
- Дали матурантите го запазуваат рокот за предавање на матурската задача
- Известување за работата со надарени ученици и подготовките за натпревари;
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 Април
- Анализа на успехот по третиот квартал (споредби, отстапувања од наставници и
предмети);
- Училишни натпревари по историја, социологија и граѓанско образование;
- Учество на училишниот хор на хорската смотра во Кавадарци;
- Предлози од Активот за одбележување на Патрониот празник;
- Одбрана на тема во рамките на државната матура;
- Засилена дополнителна работа со најслабите ученици;
 Мај
- Државни натпревари по историја, социологија и граѓанско образование;
- Известување од наставниците за текот на одбраната на тема за матуранти и анализа на
истата;
- Еднодневна екскурзија Стоби-Хераклеа-Лихнидос (ако не е реализирана есента);
- Наставно-научна екскурзија за учениците од втора и трета година - Посета на Музеите
во главниот град, Скопје;
- Подготовка за интерниот дел од државната матура;
- Информација за имплементирањето на еко-стандардите во наставата;
- Известување за работата со Е-дневникот;
- Контролни тестови на учениците пред екстерното тестирање;
- активности од проектот за МИО (тема: Изработка на цртеж од мултикултура во РМ),
дискусии на часовите околу изработените цртежи и воочување сличности и разлики

 Јуни
- Известување од наставниците за реализираната програма за учебната 2015-2016 година;
- Анализа на постигнатите резултати, Е-дневникот, ИКТ во наставата, дали се прифатени
учебниците од страна на учениците и родителите,за екстерното оценување;
- Подготовка за изведување на интерниот дел од матурата;
- Консултации пред поправните испити;
- Дискусија за учебната 2016-2017 год.

Наставно-научна екскурзија
Посета на Музеите во главниот град Скопје

161

Наставно-научната екскурзија по предметите Историја (гимназиско образование
I - IV година и стручно образование во I година ) и Историја на Македонија (стручно
образование во II година ) за учениците од II, III и IV година, а доколку има услови и
заинтересираност и за учениците од I година. Екскурзијата предвидува посета на
Музејот на македонската револуционерна борба,Музејот на Мајка Тереза, Музејот на
холокаустот и спомениците на истакнати личности од македонската историја во
центарот на главниот град, Скопје. Оваа екскурзија е во согласност со наставните
единици кои се однасуваат на македонската историја од античко време, преку
средновековниот период, па сѐ до времето во кое живееме. Посетата на Музејот на
Холокаустот е тесно поврзана со изучувањето на наставните единици кои се однесуваат
на Втората светска војна и последиците од истата.
Цели на посетата:
- Учениците да ги продлабочат своите знаења за сопствената, националната историја,
но и историјата на другите народи и држави;
- Она што текстуално го изучуваат или го гледаат на телевизија за значајни настани
или личности сега визуелно можат самите да го согледаат и да формираат објективни
ставови и заклучоци;
- Да се развие способност кај учениците за логичко разбирање и хронолошко
поврзување на историските настани;
- Да ги препознаваат и почитуваат сопствените културно-историски вредности , но и
вредностите на другите народи;
- Да развијат свест за меѓусебна толеранција и почитување.
Со оваа наставно-научна екскурзија учениците ќе имаат можност своите теоретски
знаења да ги збогатат и продлабочат со свое видување, ставови и заклучоци за
историскиот, културниот и политичкиот развиток, пред сѐ, на Македонија.
Изведувањето на екскурзијата се предвидува во месец ноември ( за учениците од IV
година) и во месец април (за учениците од II и III година).
Одговорни се професорите по историја:
Тодорка Дагалева, Миле Смилков
Костадин Андонов
Претседател
проф. по историја - Миле Смилков
Членови:
-

историја - Тодорка Дагалева, Костадин Андонов
филозофија - Снежана Арџанлиева-Танева
социологија, логика - Ирена Трајкова, Јасмина Јанишлиева
психологија - Стефчо Стефанов
граѓанско образование - Андон Картов
музичка уметност - Илија Атанасов
ликовна уметност - Драги Хаџи-Николов, Розета Картова
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12. Годишна програма на активот по француски јазик
Стручниот актив по француски јазик го сочинуваат четири наставника кои имаат
завршено студии по француски јазик и книжевност и ги исполнуваат сите услови за
изведување на наставата во СОУ„Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија.
Состав на активот:
1.
2.
3.
4.

Роза Танева – претседател
Весна Аризанова
Мирјана Чамџиќ
Ивана Прошевска-Кркотиќ

Време на
реализација

Активности
 изработка на годишна програма на активот по
француски јазик за учебната 2014/2015 година
 изработка на акционен план на активностите во
2014/2015 год.
 разгледување на наставната програма за сите
четири години гимназиско и стручно
образование
 изработка на годишните глобални и тематски
планови
 усогласување на на критериумите и
стандардите за оценување на учениците
 задолжително планирање на додатна и
дополнителна настава
 имплементирање на наставни содржини од Екопроектот во наставните планирања
 имплементирање на ИКТ во наставата
 консултации во врска со екстерното оценување
на учениците
 имплементирање на наставни содржини од
проектот „Меѓуетничка интеграција во
образованието“ во наставните планирања
 решавање на тековните проблеми и
разгледување на условите за работа во
Училиштето за осовременување на наставниот
процес
 консултации за успешно реализирање на
наставната програма
 одредување термини за додатна и дополнителна
настава

163

АВГУСТ

СEПТЕМВРИ

Реализатори

 Активот по
француски
јазик
 Стручна
служба

Активот по
француски
јазик

 консултации во врска со реализирањето на
наставната програма
 консултации за реализирање на додатна и
дополнителна настава со учениците
 косултации со учениците од завршните класови
за изработка на проектна задача од предметот
француски јазик
 подготовка и учество на државниот натпревар
за изработка на постер или плакат на тема
„j’apprends le français pour …“ (Учам француски
за да...)
o консултации во врска со поправните и
диференцијалните испити, како и наредните
матурски испити
o консултации за тековните проблеми во
наставата и полесно совладување на
наставниот материјал од страна на учениците,
како и преглед на постигнатиот успех
o консултации за екстерното оценување на
учениците











консултации за учество на натпревар за писмен
состав на француски јазик „ Dis-moi dix
mots ...”
изработка на полугодишен тест
консултации со посебен акцент на матурскиот
испит и планирање на дополнителни часови со
цел да им се помогне на учениците во
полагањето на матурскиот испит
одбележување на Божиќните празници
разгледување на постигнатиот успех на
учениците во првото полугодие и споредување
со ланскиот
реализација на наставната програма
консултација во врска со претстојните
натпревари
планирање на програма за „Француска вечер”
по повод одбележување на месецот на
Франкофонијата
консултации за реализирање на наставни
содржини од Еко-проектот
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ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ

ДЕКЕМВРИ

ЈАНУАРИ

Активот по
француски
јазик
Активот по
ликовна
уметност

Активот по
француски
јазик
Стручна
служба

Активот по
француски
јазик

Активот по
француски
јазик
Стручна
служба

 учество на натпревар за писмен состав на
француски јазик „ Dis-moi dix mots ...”
 подготовки за „Француска вечер”
 одбележување на „Денот на палачинките”
 консултација и подготовка на ученици за
претстојните натпревари
 подготовка за учество на натпревар по
средношколски франкофонски натпревар
 подготовка за учество на натпревар
„Француска шансона“
 подготовка за учество на претстојните
натпревари по француски јазик
 училиштен натпревар во случај на повеќе
пријавени ученици за учество на државен
натпревар
 реализирање на „Француска вечер“
 учество на натпревар по средношколски
франкофонски театар
 учество на натпревар „Француска шансона“
 следење на воннаставни активности
 работа со секциите и активно вклучување на
ученици во училишни и градски манифестации
 учество на државен натпревар - Олимпијада
 учество на натпревар „Француска шансона“ финална вечер
 посета на саем за промоција на француски
универзитети
o
o
o
o

посета на семинари
извештаи од учество на семинари
информација и подготовка на матурски испит
разгледување на постигнатиот успех на
учениците од четврта година



разгледување на постигнатиот успех на
учениците од прв , втора и трета година
консултации во врска со одржување на
диференцијални, поправни и вонредни испити и
одредување термини за консултации со
заинтересираните ученици
изработка на извештај за работата на стручниот
актив за учебната година што одминува
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ФЕВРУАРИ

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУНИ

Активот по
француски
јазик

Активот по
француски
јазик

Активот по
француски
јазик

Активот по
француски
јазик
Стручна
служба

Активот по
француски
јазик
Стручна
служба

13. Годишна програма за работа на Активот по македонски јазик и
литература
Активот по македонски јазик и литература во учебната 2015/2016 година, ќе го
сочинуваат следните наставници:
Снежана Дагалева, Даниела Џишева, Бисерка Гунова, Тони Аврамов, Александра
Ќаева, Жаклина Атанасова, Славица Маркова, Тања Чугунцалиева, Наталија Лазарова.
Предмет на оваа програма се:
Активности на Активот по месеци во учебната 2015/2016 година;

Временска
рамка
Август 2015

Активности
-

-

-

Активности за давање предлози и
изготвување
на
училишната
програма;
Договор околу изработката на
годишните тематските и дневнооперативните планови;
Поделба на задачите во активот
(распределба на часовите);

Актив
Актив
Актив и директор на СОУ
„Јосиф Јосифовски“

и
педагошкои Актив
психолошка службa

-

Планирање
на
додатна
дополнителна настава;

-

Разгледување и избор на учебници Актив и стручна служба
што ќе се користат во тековната
година;
Актив
Внесување ИКТ во наставата
(договор);

-

Септември
2015

Носители на активноста

-

ЕКО СТАНДАРДИ (предлози за Актив
реализација во настава)

-

Изработка на барање за потребни Актив по македонски
нагледни средства за тековната јазик и литература
учебна година;
Разгледување
на
наставните Актив по македонски јазик
и литература и педагошкопланови програми;
психолошката служба

-
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-

Октомври
2015

-

Активности поврзани со месец на Актив
книгата (октомври/ноември);
Посета на театарска претстава;
Актив

-

Дискусија за проектни активности;

-

Разгледување
матура;

Ноември 2015 -

на

проблеми

Наставници
одржуваат
активности

од Актив

и
педагошкона Актив
психолошката служба

-

Предлози за подобрување
успехот на учениците;

-

Изработка
и
реализација
на Даниела Џишева
манифестации за потребите на Тони Аврамов
општинскиот празник „7 Ноември“;

-

-

-

кои
проектни

Анализа на постигнатиот успех на Актив
учениците во првото тромесечие;

-

Декември
2015

Активности
од
проектот Актив по македонски јазик
„Меѓуетничка интеграција во и литература и СИТ - тимот
образованието“

Вклучување во одбележување на Жаклина Атанасова
Седми ноември
Промоција на поетска збирка со Тони Аврамов
творби од ученици

Анализа на корелацијата меѓу Актив
наставните содржини и предметот;
Разгледување
на
успехот
и
Актив
поведението во првото почугодие;
Сумирање
на
полугодишните
Актив
резултати и нивна анализа;
Посета на Институт за македонски
Жаклина Атанасова
јазик
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новогодишна Даниела Џишева

-

Реализација
на
манифестација;

Јануари 2016

-

Предлог мерки за подобрување на Актив
успехот и редовноста на учениците
по предметот македонски јазик и
литература;

Февруари
2016

-

Посета
на
Универзитетска Заинтересирани
наставници
библиотека во Скопје;
Заинтересирани
Посета на спомен куќата на Кочо наставници
Рацин;

-

Март 2016

Актив

-

Еколошка акција

-

Награден конкурс од областа на Актив
екологијата;

-

Разгледување на содржините од
матурата која се планира во месец
јуни;
Подготовки
за
учество
на
републичкиот натпревар „Образовно
рандеву 2016“

-

-

Изведба на театарска претстава

Актив
Даниела Џишева
Жаклина Атанасова
Тони Аврамов
Жаклина Атанасова

Вклучување во манифестацијата Тони Аврамов
Даниела Џишева
„За тебе љубов моја“
Учество на семинари за државна Актив
матура и друг вид семинари;
-

-

Април 2016

-

Успех и редовност на учениците во Актив
третото тромесечие;
Заинтересирани наставници
Посета на саем на книгата;
и ученици
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-

-

Мај 2016

Интерен конкурс
патрониот празник;

-

Предлози и мерки за подобрување на Актив
успехот на учениците;
Подготовки за полагање матура на Актив
завршните класови;

-

-

-

поврзан

со Актив

-

-

Јуни 2016

Даниела Џишева
Реализација на театрска претстава
Од страна на драмската група
„Дон Кихот“
Вклучување со културно-уметничка Даниела Џишева, Жаклина
програма во патрониот празник на Атанасова и Тони Аврамов
училиштето;

Посета на Институт за македонски Жаклина Атанасова
јазик со учениците од групата за
говорење и пишување
Учество на Образовно рандеву 2015

Наставници
кои
се
пријавиле за учество као
ментори

Анализа на постигањата според Актив
претходно
реализираните
активности;
Разгледување на успехот на крајот од Актив
учебната година;
Подготовка за печат на училиштен Жаклина Атанасова
весник
Учество
во
завршната Актив
манифестација „Од најдобрите за
најдобрите“
Претседател на Актив по македонски
јазик и литература

22.8.2015
Гевгелија

__________________________
Тони Аврамов
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14. Годишна програма за работа на Активот од машинска струка
Август
- Формирање на стручниот актив и избор на претседател на истиот;
- договор за поделба на часовите по предмети за новата учебна година;
- план за користење на нагледните средства;
- поделба на обврските и задачите за работа во Активот;
- изработка на Годишна програма за работа на Активот;
- согледување на потребите за најнеопходни нагледни средства, материјали и
литература;
Септември
- План за реализација на практичната настава во СОУ и надвор од него;
- план за активности за реализација на практична работа во механичарски
работилници (по СПИН-програма);
- стандарди и критериуми за оценување;
- решавање на тековни прашања;
Октомври
- Активности за подобрување на воспитно-образовната дејност;
- организација и посета на Саемот „ТЕХНОМА“ – Скопје;
- активности од областа на МИО во наставата;
Ноември
- Анализа на постигнатиот успех и редовноста на учениците во првото тримесечие;
- согледување на реализацијата на наставната програма;
- мерки и активности за подобрување на успехот и поведението на учениците;
- резултати или согледувања од СПИН;
Декември
- Анализа на реализацијата на практичната настава на профилот мехатроничар;
- Тековни проблеми;
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Јануари
- Анализа на полугодишните резултати и поведението на учениците, како и
предлагање мерки за подобрување на истите;

Февруари
- планирање на учество на ученици на Државниот натпревар;
Март
- анализа на успехот и редовноста на учениците;
- планирање и организација на воннаставни активности на учениците;
- утврдување на ученици и ментори за Државниот натпревар;
Април
- Разгледување на успехот и редовноста на учениците;
- утврдување мерки и активности за подобрување на успехот и редовноста на
учениците;
- учество на натпревари на Образовниот саем УСАИД;
- планирање и реализација и подготовка на учениците за Државниот натпревар и
Образовниот саем;
Мај
- Подготовки за изведување на завршниот испит и матурата;
- Учество на Државниот натпревар за електромашинските и сообраќајните училишта;
- Разгледување на успехот и поведението на учениците од завршните класови;
Јуни
- Анализа на постигнатиот успех на крајот од учебната година;
- изработка на извештај за работата на стручниот актив за 2014/2015година.
Претседател на активот
Гелов Михаил
Носители на дејноста се членовите на активот:
Роман Звонко, Шапкаров Иван, Ќиров Душко, Александар Делиџаков
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15. Годишна програма на активот по англиски јазик
АКТИВНОСТИ ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
Август:
-

-

-

Стручниот актив по англиски јазик, составен од седум члена, ќе се состане да ја разгледа
наставната програма за сите четири години за гимназиско и стручно образование и ќе
даде предлози кои треба да се вметнат во годишната програма на училиштето
Изработување на годишните глобални и тематски планирања во кои ќе се вметнат теми
од екологија вклучувајќи ги сите четири ЕКО СТАНДАРДИ (заштеда на енергија,
заштеда на вода, одржување на зградата и здрава средина во училиштето и уреден и
еколошки двор). Овие теми од екологија ќе се обработуваат преку дискусии, дебати,
квизови, пишување есеи изработка на упатства и нивно истакнување во холовите и
училниците и сл.
Распределба на наставниот фонд на часови
Изработка на програми за изведување допонителна и додатна настава
Консултации во врска со проектот МИО
Разгледување на критериумите за оценување од претходната учебна година и по потреба
нивно менување или надополнување

АКТИВНОСТИ ВО ТЕКОТ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
Септември:
Консултации за успешно реализирање на наставната програма во првото полугодие
Консултации со учениците од завршните класови кои избрале проект задача од
предметот англиски јазик (како дел од државната матура) и нивните ментори
- Подготовка на ученици кои ќе учествуваат на Европски Парламент
- Решавање на тековните проблеми и разгледување на условите за работа во училиштето
за осовременување на наставниот процес
- Изготвување распоред на часови за додатна и дополнителна настава
Октомври:
-

-

-

-

Консултативен состанок во врска со одржувањето на диференцијалните и вонредните
испити во октомвриската испитна сесија и одредување термини за консултативна
настава со кандидатите
Разгледување на резултатите од горенаведените испити
Состанок на учениците од завршните класови и нивните ментори за конкретизирање на
темите на нивните проект задачи и посочување на извори на информации кои ќе можат
да ги користат
Дополнителна и додатна настава

Ноември:
-

-

Разгледување на резултатите кои учениците ги постигнале во првото тримесечие
Постојани консултации со учениците кои работат проект задачи по предметот англиски
јазик
Дополнителна и додатна настава
Консултативен состанок во врска со одржувањето на диференцијалните и вонредните
испити во ноемвриската испитна сесија и одредување термини за консултативна настава
со кандидатите
Разгледување на резултатите од горенаведените испити
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Декември:
-

-

Консултативен состанок во врска со одржувањето на диференцијалните и вонредните
испити во декемвриската испитна сесија и одредување термини за консултативна настава
со кандидатите
Разгледување на резултатите од горенаведените испити
Разгледување на резултатите кои учениците ги постигнале во првото полугодие
Преглед на реализацијата на наставната програма во првото полугодие
Консултативен состанок во врска со екстерното тестирање на учениците од завршните
класови
Дополнителна и додатна настава

Јануари:
-

Консултации за успешно реализирање на наставната програма во второто полугодие
Разгледување на резултатите од екстерното тестирање на учениците од завршните
класови

Февруари:
-

-

Консултативен состанок во врска со одржувањето на диференцијалните и вонредните
испити во февруарската испитна сесија и одредување термини за консултативна настава
со кандидатите
Разгледување на резултатите од горенаведените испити
Финални консултации со учениците кои работат проект задачи и корекции на истите
Подготовка на ученици од сите години за натпреварот Spelling Bee
Дополнителна и додатна настава

Март:
-

-

-

Предавање на проект задачите за државна матура на менторите
Организирање интерен училиштен нетпревар за избирање на најдобрите ученици од сите
четири години како и избирање на тројца најдобри ученици од втора година кои ќе
учествуваат на регионалниот натпревар
Консултативен состанок во врска со одржувањето на диференцијалните и вонредните
испити во мартовската испитна сесија и одредување термини за консултативна настава
со кандидатите
Разгледување на резултатите од горенаведените испити
Подготовка на ученици од сите години за натпреварот Spelling Bee
Дополнителна и додатна настава
Активности во рамките на проектот МИО (содржини од интеркултура, изработка на
мини билингвален речник)

Април:
-

-

Консултативен состанок во врска со одржувањето на диференцијалните и вонредните
испити во априлската испитна сесија и одредување термини за консултативна настава со
кандидатите
Разгледување на резултатите од горенаведените испити
Договарање термини за одбрана на проект задачите од страна на матурантите
Одбрана на проект задачите
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Мај:
-

-

-

Подготовка на ученици за регионалниот натпревар по англиски јазик
Подготовка на ученици од сите години за натпреварот Spelling Bee
Дополнителна и додатна настава
Организирање еднодневна посета на саемот на книгата во Скопје каде заинтересираните
ученици ќе имаат можност да видат наслови на многубројни дела од познати автори од
англиската и светската литература, како и помошен материјал – двојазични и
еднојазични речници, речници со стручна терминологија, учебници по граматика,
мултимедијални материјали
Разгледување на постигнатот успех на матурантите
Преглед на реализацијата на наставната програма за завршните класови
Консултативен состанок во врска со одржувањето на диференцијалните и вонредните
испити во мајската испитна сесија и одредување термини за консултативна настава со
кандидатите
Разгледување на резултатите од горенаведените испити
Консултативен состанок во врска со екстерното тестирање
Дополнителна и додатна настава

Јуни:
-

-

Преглед на реализацијата на наставната програма во прва, втора и трета година
Разгледување на постигнатиот успех на учениците од прва, втора и трета година
Консултативен состанок во врска со спроведувањето на државната и училишната матура
Спроведување на државна и училишна матура
Разгледување на резултатите од државната и училишната матура
Консултативен состанок во врска со одржувањето на диференцијалните,попраните и
вонредните испити во јунската испитна сесија и одредување термини за консултативна
настава со кандидатите
Разгледување на резултатите од горенаведените испити како и разгледување на
резултатите од екстерното тестирање

Стручниот актив по англиски јазик ќе посетува семинари во текот на целата учебна
година и ќе се состанува да дава извештаи за истите. Исто така, по потреба, ќе подготвува
ученици кои ќе настапуваат со музички нумери, драматизации или рецитал на јавни
манифестации на локално ниво и пошироко. За учениците се планираат посети на саеми
во земјата и во странство, посети и соработка со други училишта и образовни иституции
во земјата и во странство.
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16.Годишна програма на угостителско-туристичка струка
Годишна програма на угостителско-туристичка струка
Август
- Формирање на стручниот актив и избор на претседател на Активот;
- договор за поделба на часовите по предмети за новата учебна година;
- план за користење на нагледните средства во практичната настава;
- поделба на обврските и задачите за работа во Активот;
- изработка на Годишна програма за работа на Активот и согледување на потребите за
најнеопходни нагледни средства, материјали и литература;
Септември
- План за реализација на практичната настава во СОУ и надвор од него и
продолжување на реализацијата на СПИН – програмата во форма на слободни
часови на Училиштето;
-

Планирање na додатна и дополнителна настава со учениците, согласно Законот за
изменување и дополнување на законот за средено образование;

-

Планирање на наставни содржини од областа на екологијата по сите наставни
предмети во состав на наставните програми за секој предмет посебно.

-

Изработка на план за еднодневни посети на културни и општествени установи како
и на региони со природни реткости и убавини за учениците од четврти степен,
според наставните планови и програми по стручни предмети.

Октомври
- Разгледување на можноста за реализација на некоја активност со социјалните партнери
за унапредување на практичната настава
- Активности поврзани со реализација на проектот Коњичка индустрија и туризам –
дисеминација на проектот
- Активности за подобрување на воспитно-образовната дејност;
- Реализација на проектот “Молекуларна кујна” во Шибеник, Р. Хрватска

Ноември
- Пoсета на саемот за туризам „Филоксениа“ во Солун и посета на туристичкиот
комплекс Метеора во Грција. Реализацијата на посетите е планирана за втората недела
во месец ноември со учениците од хотелско туристичката струка како дел од проектот
учење преку работа и СПИН програмата
- Анализа на постигнатиот успех и редовноста на учениците во првото тримесечие;
- Согледување на реализацијата на наставната програма;
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- Мерки и активности за подобрување на успехот и поведението на учениците;
-Еднодневна посета на винарски визби во регионот;
Декември
-Анализа на реализацијата на практичната настава на профилот мехатроничар;
-Тековни проблеми;
-Планирање на практичната организација на работа со учениците како вон наставна
активност (свечени приеми/новогодишна прослава) за потребите на вработениот
персонал во училиштето.
- Распоред на учениците за изведување на практична настава по објекти за време на
новогодишните празници.
- Анализа на реализираните практични вежби со евентуални предлози и мерки за нивно
подобрување (средување на ученичките портфолиа)
Јануари
-

Сумирање на полугодишните резултати од воспитно-образовната работа и анализа
на истите.
Предлагање на мерки за подобрување на слабите резултати по профили.

Февруари
-

-

Активности поврзани со давањето на информации за професионалната ориентација
на учениците од завршните класови;
Подготовки за реализација на професионалната пракса за учениците од трет степен
завршни класови
Организирање на посета на туристичкиот саем во Белград;
Припреми за учество на меѓународниот натпревар на угостителските училишта во
Брач, Р. Хрватска;
Март
Реализација на дводневна стручна екскурзија со ученици од хотелско-туристичката
струка во Охрид според однапред изработена програма од активот.
Анализа на успехот на учениците и предлози за подобрување на истиот.
Анализа на реализацијата на стручната екскурзија со укажување на можностите и
формите за примена на наученото во пракса

Април
Состанок со кариерните ментори од фирмите на социјалните партнери со цел
унапредување на реализацијата на професионалната и феријалната пракса.
- Планирање на организација на работа со учениците како вон наставна активност за
потребите на училиштето (организација на свечен прием за патрониот празник на
училиштето).
- Учество на меѓународниот натпревар “Бисери на морето” на угостителски
училишта во Брач, Р. Хрватска
-

Maj
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Подготовки за оформување на годишниот успех на учениците со предлози и мерки
за интензивирање на работата поврзана со подобрување на истиот.
- Договори и подготовки за изведување на завршниот испит, работа по области и
теми за цвреме на часовите по практилна настава
- Еднодневна реализација на практична вежба на терен (с. Водоча, Вељуса и
Смоларе);
- Учество на меѓународниот натпревар на угостителско-туристичките
училишта“Туристичка тржница” во Сараево.
-

Јуни
-

Анализа на постигнувањата на учениците во однос на претходно превземените
активности за нивно подобрување;
Анализа на постигнатите резултати од реализираниот завршен испит со предлози
за нивно подобрување.
Изработка на извештај за работата на стручниот актив во годината што поминува.
Информации од реализираната наставно – нагледна екскурзија со учениците од
трета година.

Актив од Угостителско – туристичка струка Претседател:Велика Бизоева

17.Програма за работа на училишниот хор
И оваа година во СОУ „Јосиф Јосифовски“ - Гевгелија формира училиштен хор
со цел ангажирање на музичко-уметничкиот потенцијал на учениците од сите четири
години средно образование, нивно стручно и професионално педагошко насочување во
создавање на повеќегласен масовен музички ансамбл за збогатување на училишните,
градски и државни културно-уметнички манифестиации.
Целокупната работа на Хорот ќе се одвива во три фази:
(1) формирање на хорот на почетокот од учебната година, во септември, со преслушување на претходните, но, и
на новопријавените ученици се формира состав од чиј потенцијал и квалитет ќе зависи
и
(2) темпото и интензитетот на работата на Хорот Хорот одржува три проби во седмицата, одделни по гласови и заеднички, обработувајќи
хорски композиции од најзначајните музички епохи, како и композиции од македонски
автори.
(3) Јавни настапи на Хорот со концертен настап хорот ќе учествува на:
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новогодишните училишни претстави
одбележување на патронен празник на Училиштето
придружни настапи на манифестациите од другите стручни активи
учество на тековни градски и државни културни манифестации, како и
учество на регионални хорски смотри и
учество на Меѓународниот хорски натпревар во Кавадарци.

Организирано Хорот ќе посети неколку оперски претстави, концерти на Македонската
филхармонија, балети и други театарско-музички перформанси.
Професор
Атанасов

Илија
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18. Индикатори за квалитет на работата
Бр.

Индикатор за
квалитет

Теми

Инструменти
Извор на податоци

1

Наставни планови и програми

1. 1

Реализација на
наставните планови
и програми










Применувани наставни планови и програми - Плановите и
програмите се во согласност со донесените програмски
документи од МОН и истите се користат во наставата.
Информираноста на родителите и учениците за наставните
планови и програми – Информираноста се врши посредно и
непосредно, преку родителски средби, Совет на родители и
директен контакт со предметните наставници на почетокот на
наставната година. Достапни се и по електронски пат на вебстрана.
Прилагодување на наставните програми на децата со посебни
образовни потреби - Во нашето училиште не се реализира
настава со деца со посебни образовни потреби.
Изборот на наставни предмети - Изборот на предмети или
изборни подрачја се врши со анкетирање на учениците и
истото зависи од нив, односно од нивните желби и афинитети
Планирање на активности за реали-зација на слободните
часови/проектни активности во Училиштето – На крајот од
наставната година се анкетираат сите ученици со цел да се
формираат групите според избраните подрачја од проектните
активности за гимназиите и слободните часови за струките.
Истата анкета се спроведува и на почетокот на наредната
наставна година за учениците запишани во прва година. Од
учебната 2012/13 и 2013/14 година задолжително се земаат
часови/групи
од
новиот
предмет
иновации
и
претприемништво.
Реализацијата на проширени програми - Училиштето
реализира проширени програми со планирање на додатна и
дополнителна настава со оние ученици за кои се детектираат
такви потреби (додатна и дополнителна настава).

Наставни планови и програми од МОН;

Глобалните, тематските и дневно-оперативните
планирања на наставата

Годишна програма за работа на Училиштето
Дневник на паралелка
Годишен извештај од работа на Училиштето

Нормативни акти на Училиштето
Стручни упатства и насоки за операционализација на
наставните планови и програми
Педагошка евиденција и документација
Пограма, извештај, записници од работата на Совет на
родители
Програми за проектни активности и слободни часови
Анкети со ученици
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Списоци на групи
Програма и распоред за додатна и дополнителна
настава
1. 2

Квалитет на
наставните планови
и програми









Родова и етничка рамноправност и мултикултурна
сензитивност во наставните програми и учебните помагала –
Во училиштето не постојат објективни предуслови за родова
и етничка нерамноправност и мултикултурна сензитивност.
Интегрирање на карактеристиките и потребите на локалната
средина во наставните програми и наставните помагала - Само
во наставната програма за стручно угостителско
образование/келнери за прва година, во сите стручни
предмети внесени се наставни содржини кои се изготвени и
проширени со потребите на локалната средина.
Интегригање на општите (меѓупредметни) цели на
образованието – Во сите наставни програми имплементирани
се еко-стандарди во меѓупредметна интеграција на целите на
наставните содржини, а и во новата наставна програма на
предметите за прва година УТС-келнер.
Влијанието на наставниците, родителите и социјалните
партнери врз наставни планови и програми –Училиштето
ретко покренува иницијатива за изменување и дополнување
на наставниот план и наставните програми, како и воведување
на нови образовни профили.

Годишната програма за работа на Училиштето

Тематските планирања и дневно-оперативните
планови на наставниците

Еко-стандарди во наставата
СПИН-програма

Програма за класен час
Записници од Училишниот одбор
Записници од Совет на родители;
Нормативни акти на Училиштето
Записници од работата на активите

1. 3

Воннаставни
активности





Обем и разновидност на планираните и реализираните
воннаставни активности - креативноста и афинитетите на
учениците претставуваат платформа и движечка сила за
планирање и реализирање на различни воннаставни
активности кои се имплементирани во програмите на
активите и во Годишната програма на Училиштето.
Опфатеност на учениците со воннаставни активности –
Согласно годишните и тематските планирања на наставни-
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Извештај од работата на Училиштето

Дневник на паралелка





ците, како и на ниво на активи, се планираат и реализираат
воннаставни активности: посета на саеми, берзи, спортски
натпревари, наставно-научни екскурзии. Училиштето
обезбедува услови за вклучување на сите ученици во
воннаставните активности без било каква етничка или
социјална дискриминација.
Вклученост на учениците во изборот и планирањето на
работата во воннас-тавните активности - Подеднакво е
учеството на наставниците и учениците во подготвување на
програмите за работа на воннаставните активности, каде што
како предност се земаат желбите и афинитетите на учениците
во изборот на овие активности .
Афирмирање на учениците и Училиштето преку воннаставни
активности - со поддршка на Училиштето и Општината
создадени се услови за учество на општински, регионални и
државни натпревари или манифестации, со што се промовира
Училиштето и се зголемува натпреварувачкиот дух на
учениците.

Записници од стручни активи
Ученичко досие /портофлио

Изложби
Дипломи и награди од учество на натпревари
Училиштен весник
(видео-записи)

Дневник на паралелка

СИЛНИ СТРАНИ:
Наставата во Училиштето се реализира според наставните планови и програми донесени од страна на МОН, изработени од БРО;
Училиштето соработува и ги интегрира потребите на локалната средина и истите ги имплементира во дел од наставните програми (феријална пракса и
новата програма од УТС-профил - келнер прва година);
Изборот на воннаставните и проектните активности, како и слободните часови во средното стручно училиште се врши според желбите и афинитетите на
учениците (учениците се анкетираат);
Воспоставена е добра соработка со локалната самоуправа и бизнис-заедницата во поглед на подобрување на инфраструктурата на Училиштето;
Училиштето преманентно преку анкетирање ги следи/идентификува потребите на наставниот кадар за дополнителна едукација за конкретни области;
Училиштето навремено ги идентификува потребите од материјално-технички средства и истите ги планира и обезбедува.
СЛАБИ СТРАНИ:
-

Нема иницијативност од страна на наставниците, родителите и социјалните партнери во изменувањето и дополнувањето на наставните планови и
програми;
ПРЕПОРАКА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СЛАБИТЕ СТРАНИ:
-

-

Интензивирање на соработката со родителите и социјалните пратнери преку непосредна комуникација или преку електронска комуникација (веб-портали
и социјални мрежи) во поглед на нивно ангажирање во креирањето на целите на Програмата за работа на Училиштето и изменувањето и дополнувањето
на наставните планови и програми.
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2.

Постигања на учениците

2. 1

Постигања на
учениците









Следење на постигањата на учениците од различен пол,
етничка припадност (и јазикот на наставата) по наставни
предмети и квалификациони периоди
Од страна на училишен тим се следат постигањата на
учениците по наставни предмети, години и струки на крајот
од наставната година. Наставен јазик е македонски.
Подобрување на постигањата на учениците од различен пол,
етничка припадност (и јазикот на наставата) – Примарна цел
на следењето на постигањата на учениците е подобрување на
упехот, така што Училиштето првзема соодветни активности
за истото. Формите се индивидуална работа со учениците
преку дополнителната и додатна настава. По потреба се
вклучува и педагошко-психолошката служба со советодавни
разговори и инструкции со предметни наставници, ученици и
родители.
Идентификација на ученици со тешкотии во учењето, на
надарените ученици и на ученици со посебни образовни
потреби - Од страна на класните раководители и предметните
наставници перменентно се следат постигањата на учениците,
при што се идентификуваат оние ученици кои се
надарени/талентирани, како и оние ученици кои имаат
потешкотии со учењето. За овие ученици наставниците имаат
испланирано соодветни програми за работа (програма за
додатна и дополнителна настава). За ученици со посебнообразовни потреби најчесто се повикуваат родители на
разговор со цел да се изнајде адекватен пристап во
решавањето на проблемот околу следењето на наставата и
постигање на минимум знаење. Во соработка со ЦСР, а во
договор со родителите, постои можност овие ученици да се
упатат на категоризација и истите да го продолжат
образованието по соодветни наставни програми.
Подобрување на постигањата на учениците преку редовната и
дополни-телната/додатна настава - поголемиот број од
наставниците даваат поддршка на учениците кои имаат

182

Полугодишен и Годишен извештај од работата на
Училиштето со табеларен/статистички приказ за
постигања на учениците по кфалификациони периоди;
Записници од стручни органи
Е- дневник на Училиште

Дневник на паралелка

Евиденција во стручната служба

Програма за дополнителна и додатна настава





2. 2

Задржување
/осипување на
учениците





потешкотии во учењето, реализирајќи ја програмата за
дополнителна настава прилагодена на нивните потреби и
можности, а исто така и на талентираните ученици во
додатната настава со избирањето на конкретни области каде
што пројавуваат посебен интерес и знаење. Дел од
талентираните ученици под водство на менторите учествуваат
на општински, регионални и државни натпревари.
Следење на постигања на учениците при премин од еден во
друг циклус и од едно до друго ниво на образование Училиштето не ги следи во континуитет постигањето на
учениците при премин од еден во друг циклус, а со тоа нема
елементи за компаративна анализа по вертикала.
Следење на хоризонтално и вертикално движење на
учениците – Училиштето има пропишана политика за
хоризонтално движење на учениците овозможувајќи им
премин од еден во друг образовен профил од иста или сродна
струка. Истото се однесува и за вертикалното движење на
учениците кои се заинтересирани за продолжување на
образованието на повисоко ниво.

Опфат на учениците - на крајот од секоја наставна година
Училиштето бара статистички податоци од надлежните служби од единицата на локалната самоуправа за бројот на
ученици кои завршуваат основно образование. Во сите
општински основни училишта и пошироко (во регионот), од
страна на Училиштето се прават презентации, со што
учениците се информираат за образовните смерови и
наставните планови по кои работи нашето училиште, како и
просторните услови и можности за современа настава.
Редовност во наставата - Училиштето континуирано и
систематски ја следи редовноста на учениците во наставата,
прави статистичка анализа за причините на отсуството од
наставата (оправдано и неоправдано). Врз основа на тоа
стручната служба и класните раководители, заедно со
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Главна книга на паралелката

Ученички досиеја

Дипломи и награди од учество на натпревари

Програма за работа на Училиштето
Извештај од уписи на ученици за прва година;

Информативно-рекламен материјал/флаери и цедеа за
презентација на Училиштето (за упис на ученици во
прва година)





родителите и учениците, преземаат конкретни активности за
детектирање и елиминирање на причините за отсуство со цел
да се подобри редовноста во наставата.
Осипување на учениците - Во соработка со родителите и
стручната служба се прават анализи за причините на осипувањето на учениците, а во консултации со локалната власт се
преземаат конкретни активности за тоа да се намали. Во вакви
ситуации најчесто се повикуваме на законските одредби од
Законот за задолжително средно образование.
Премин на ученици од едно училиште во друго - Целосно се
почитува постапката при премин од едно во друго училиште и
се доставуваат потребните информации за образовниот развој
на ученикот. Исто така и при прием на ученик од друго
училиште се бараат потребните информации за ученикот.
Информациите ги проследува стручната служба за да се
преземат соодветни активности за образовната и воспитната
компонента кај ученикот.

Дневник на паралелка
Компаративни податоци за две години по предмети,
години и струки
Aнкета со наставници и ученици
Увид во педагошката евиденција и докумен-тација;
Записници од средби со родители;
Писмен извештај од и до локалната власт

Педагошка документација
Дневник на паралелка
Преведници

Повторување на
учениците

2. 3



Ученици што не ја завршуваат годината – Споредбено со
изминатите учебни години нема значајни отстапувања,
односно промени во процентот на ученици кои не ја завршиле
учебната. Во текот на наставната година од страна на класните
раководители се идентификуваат оние ученици кои
покажуваат изразито слаб успех и нередовност во наставата,
за кои согласно одредбите од Законот за средно образование и
Правилникот за изрекување педагошки мерки се водат
советодавни разговори со стручната служба или директорот.

Педагошка евиденција (Дневник на паралелка)
Записници од разговори со родители
Статистички извештај за крајот од учебната година
Интерни училишни акти
(Записници)

СИЛНИ СТРАНИ:
-

Училиштето редовно ги следи постигањата на учениците преку изготвување периодични, полугодишни и годишни извештаи.
Училиштето ја почитува постапката за премин на учениците од едно во друго училиште.
Стручната служба е комплетирана со педагог и психолог и дава целосна поддршка во организацијата на наставата, следење на напредокот на учениците,
справување со проблеми (редовност, успех, однесување) и давање советодавна помош на учениците.
Секоја година Училиштето во соработка со релеванти институции добива податоци за бројот на завршени ученици од основно училиште и презема
активности за придбивање на учениците. Се изготвуваат информативно-рекламен материјал (флари, цедеа и сл.) за успешна презентација на Училиштето.
Во текот на наставната година се спроведуваат анкети за причините на изостаноците и слабиот успех.
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Училиштето изготвува извештаи со споредбени анализи (по струки, години и предмети) за постигањата на учениците и истите се користат за планирање
и преземање конкретни активности со цел подобрување на постигањата на учениците.
СЛАБИ СТРАНИ:
-

Поради сменското работење, кое е врзано со патување на учениците, како и просторните можности, повремено се јавуваат проблеми околу реализацијата
на дополнителната настава.
ПРЕПОРАКА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СЛАБИТЕ СТРАНИ:
-

-

Редуцирање на наставните планови
Едносменско работење

3

Учење и настава

3. 1

Планирање на
наставниците



Поддршка и следење на планирањата на наставниците – Во
Училиштето има пропишани приоди за планирање, односно
наставниците имаат поддршка и помош од страна на
стручната служба и Директорот за сите проблеми и нејаснотии
во врска со планирањето на наставата. Изработените
планирања се следат од стручната служба.
 Индивидуални планирања на наставниците - Наставниците
имаат изготвено годишни и тематски планирања во
пропишаниот временски рок, со јасно утврдени цели во
наставата и очекувани исходи од учењето. Наставниот кадар
ги користи информациите од оценувањето за да ги
идентификува потребите на учениците и да ги планира
следните активности во учењето. Но, постојат и наставници
кои не пишуваат во континуитет дневни планирања. Кај мал
број наставници и покрај изготвените планирањa, сепак
целите и очекувањата не им се јасно дефинирани. Се
изготвуваат планирања за реализација на дополнителна и
додатна настава според резултатите и потребите на
учениците. Менторите на проектните активности изготвуваат
посебни програми/по подрачја по кои ги реализираат сите
активности со учениците.
 Размена на искуства и информации при планирањето Наставниците ги изработуваат планирањата индивидуално.
Постои обострана размена на искуства и идеи во рамките на
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Глобални, тематски и дневно-оперативни планирања
на наставници
Извештај од посета на час
Педагошка евиденција во стручната служба
Програма за додатна и дополнителна настава

Програма за работа на активите
Записници од работата на активите
Евиденција на стручната служба
Дневник на паралелка
Распоред на часови

3. 2

Наставен процес

стручните активи, но за одредени проблеми се консултираат
со стручната служба или советниците, поради неусогласени
ставови и мислења во самите активи.
 Распоред на часови – Распоредот на часови го изготвуваат
двајца наставника предложени од директорот. Распоредот е
според просторните услови и наставата се одвива во
двосменско работење. Во изработката на распоредот на
часови се консултираат сите наставници, особено оние кои
предаваат предмети во гимназиско и стручно образование или
во друго училиште.
 Наставни форми и методи - Повеќето наставници користат
разновидни наставни форми и методи, вклучувајќи и употреба
на ИКТ во наставата, кои соодветствуваат на потребите на
учениците и наставната содржина.
Поголем број од наставниот кадар е обучен (СЕА-прокетот)
за примена на посовремена методологија на работа за
реализација на интерактивна настава.
 Употреба на ИКТ во наставата – Во училниците има
функционално - мрежно поврзани кмпјутери. Поголем број од
наставниците се обучени за употреба на ИКТ и нови
образовни технологии во наставата, но не целосно ги
употребуваат за реализација на наставните програми од
субјективни и објективни причини.
Употребата на ИКТ во наставата понекогаш не ги дава
очекуваните разултати, главно, од технички причини,
злоупотреба на интернет-конекцијата, а не е изоставено и
хакерството од страна на поедини ученици.
 Избор на задачи, активности и ресурси - Задачите што се
работат во Училиштето или дома се добро испланирани и
прилагодени за работа со учениците, земајќи предвид
одредени индикатори за структурата на паралелката, односно
учениците (гимназија, стручно четиригодишно и тригодишно
образование). Наставниците користат различни ресурси и
приоди за учење и настава, не ограничувајќи се исклучиво на
одобрени учебници, туку и на дополнителна литература.
 Интеракција меѓу наставниците и учениците - Изготвени се
анонимни анкети за наставници и ученици со цел да се осознае
комуникацијата и соработката помеѓу нив, да се детектираат
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Инструмент за следење на часот
Годишни, тематски и дневно-оперативните планирања
Професионално досие на наставникот
Анкетни листови за наставници, родители и ученици;
Записници/извештај од посета на часови

Кодекс на однесување

Педагошка евиденција на стручната служба
Програма за работа на директор, педагог, психолог





3. 3

Искуства на
учениците од
учењето





евентуалните проблеми и истите да се надминат. Анкетите се
така структуирани за да може од истите да се види дали
наставниците редовно ги споделуваат со учениците целите на
наставата и очекуваните резултати.
Приодот на наставникот кон учениците - Од педагошкопсихолошката документација и евиденција се доаѓа до
сознание дека поголем процент од наставниците имаат
соодветен/професионален позитивен пристап во воспитнообразовниот процес. Надмината е било-каква етничка, полова
и религиозна дискриминација, а истото се потврдува во
интегрирање на учениците во разни училишни и
вонучилишни активности и манифестации.
Следење на наставниот процес - Во нашето училиште
континуирано и непосредно се врши следење на реализацијата
наставните
содржини
на
часот.
Со
интерните
процедури/посета на час од страна на Директорот и стручната
служба, проверката на педагошката евиденција и
документација од Дневниците на паралелката се добиваат
информации за текот на наставата. Секој наставник најмалку
два пати во текот на наставната година се посетува на час, а
по следењето на часот, се прави консултативен разговор и се
укажува на можностите за надминување на евентуалните
пропусти.
Средина за учење - Просториите со кои располага
Училиштето ги задоволуваат сите потреби за непречено
изведување и реализирање на редовната настава,
воннаставните
активности,
практичната
настава
и
презентациите на проектните активности. Даден е виден
простор за презентација на ученички трудови, а со
имплементацијата на ИКТ-технологијата овозможено е и
нивно електронско презентирање, како меѓу учениците, така и
меѓу паралелките. Сето тоа ја зголемува мотивацијата за
активно следење и интерактивно учество на часот,
истовремено зголемувајќи ја индивидуалната креативност кај
учениците.
Атмосфера за учење – Се создава пријатно чувство за работа,
позитивна работна атмосфера која продуцира успешна
интеракција меѓу наставниците и учениците.
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Наставни нагледни средства; Компјутерската опрема;
Разговори со ученичка заедница, родители и
наставници
Анкети со ученици
Увид во ученички досиеа и работата на стручната
служба
Записници и Програма од средношколската
организација

Учениците сметаат дека она што се учи не е секогаш
поврзано со секојдневието и применливо во секојдневието.
Наставниците ги охрабруваат учениците самостојно и
критички да мислат, да поставуваат прашање и извлекуваат
заклучоци за она што го учат. Не учествуваат сите ученици
во активностите за време на часот.




3. 4

Задоволување на
потребите на
учениците



Поттикнување на учениците за преземање одговорност - Со
воведување и реализирање на проектните активности и
слободните часови како задолжител-ни изборни програми и
содржини, како и при изработката и одбраната на проектната
задача (за матурантите), кај учениците е подигнато ниво на
одговорност и индивидуална креативност како интелектуален
потенцијал. Преку реализацијата на програмата на
средношколската организација, младински парламент,
разните активности и манифестации иницирани и
реализирани од страна на учениците, Училиштето, Општината
и др. релевантни институции, видно се забележува сериозниот
пристап и одговорноста на учениците за успешна работа .
Интеракција на учениците меѓу себе и со возрасните во
Училиштето - со вклучувањето на учениците во повеќе проекти на Училиштето, МОН, Општината и НВО-а, се
поттикнува меѓусебната соработка помеѓу учениците и
возрасните во Училиштето. Иницирани се разни трибини и
дебати на теми кои се од заеднички интерес на учениците и
воз-расните и истите се реализираат со заедничко учество.
Идентификување на потребите на учениците - Во соработка со
Директорот, педагошко-психолошката служба, а, по потреба,
локалната власт и други релевантни институции, се
интензивираат активностите во и надвор од Училиштето за
задоволување на потребите на учениците кои непосредно
влијаат врз нивниот оптимален психофизички и
интелектуален развој. Наставниот кадар и стручната служба
ги идентификуваат образовно-воспитните и социјални
потреби на учениците и со еден систематски пристап
(вклучени се и др. релевантни институции) работат на
решавање на истите.
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Анкети со ученици
Записници од работата на средношклоската
организација, согласно програмата за работа

Увид од ученички досие
Увид во евиденција на стручна служба



3. 5

Оценувањето како
дел од наставата





3. 6

Известување за
напредокот на
учениците



Почитување на различните потреби на учениците во наставата
- Наставниот кадар применува различни форми и методи на
работа, зависно од структурата на паралелките (ученици со
различен квантум на знаење), со цел да усвои одреден квантум
на знаења. Се реализира додатна и дополнителна настава,
согласно постигањата на учениците и нивните афинитети.
Училишна политика за оценување и форми и методи на
оценување – образовната политика која е во насока да се
приближат, односно изедначат критериумите на оценување на
учениците, кај наставниците е постигната преку дополнителна
едукација на наставниот кадар (формативно и сумативно
оценување). Изработката на контролните тестови на знаење е
со тимска работа во која повремено е вклучена и педагошкопсихолошката служба. За пообјективно оценување повеќето
наставници водат интерни евиденции кои се на увид од страна
на стручна служба, учениците и родителите. На ниво на
активи напра-вни се критериуми на оценување согласно
инструкциите од БРО.
За конечната оценка најчесто се зема предвид севкупната
активност и учеството на ученикот во наставата.

Програма за работа на Училиштето
Правилник за оценување и напредување на учениците
Правилник за оценување
Стандарди за оценување
Увид во педагошка евиденција и документација
Инструменти за оценување
Записници од стручни активи

Користење на информациите од оценувањето во наставата - И
покрај сознанието дека оценката, поточно критериумите за
оценување се еден од важните мотивирачки фактори за учење
на учениците, дел од наставниците не даваат целосна повратна
информација за постигањата (оценките) на учениците во
наставата. Наставникот не ги користи секогаш информациите
од оценувањето за да го евалвира и подобри планирањето и
реализирањето на наставата

Записници од работа на Наставнички совет

Известување на родителите за напредокот на учениците –
Образовниот систем нуди можност за континуирано следење
на постигањата на учениците преку организирани родителски
средби, отворен ден за родители во месецот, Евидентниот лист
- по квартали, воведување на Е-дневникот, индивидуални
средби и други форми. Информациите не се однесуваат само
на квантумот стекнати знаења, туку и на интересот,
активноста и однесувањето, поточно на личниот и социјален
развој на ученикот. Комуникацијата и соработката со

Евидентни листови
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Анкети со ученици и наставници
Евиденција за остварени средби и соработка со
родители
Кодекс за оценување;

Е- дневник
Педагошка евиденција и документација
Дневник на паралелка

родителите е обострана, истата се одвива преку формални и
неформални средби.

Евиденција за остварени средби на наставниците со
родителите
Инструмент за следење и вреднување на работата на
наставникот за оценувањето на напредокот на
учениците

СИЛНИ СТРАНИ:
Сите наставници имаат изготвено годишни, тематски планирања и дневни подготовки.
Сите наставници имааат програма за реализација на додатна и дополнителна настава.
Училиштето ги известува родителите за напредокот учениците преку Е- дневникот.
Оценувањето е континуирано, транспарентно и по приближно изедначени стандарди и критериуми на ниво на активи.
Изготвен е Етички кодекс на оценувањето.
Сите наставници имаат планирано примена на ИКТ во наставата според законските одредби.
Од страна на директорот и педагошко-психолошката служба редовно се врши увид во работата на наставниците
СЛАБИ СТРАНИ:
Мал дел од наставниците ја применуваат традиционалната настава без примена на современи наставни форми и методи, со што се ограничува
интерактивната настава.
ПРЕПОРАКА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СЛАБИТЕ СТРАНИ:
-

4
4. 1

Дополнителна обука за оние наставници кои не применуваат современи форми и методи на работа во наставата
Поддршка на учениците
Севкупна грижа за
учениците





Заштита од физички повреди и елементарни непогоди - И
покрај интенцијата за целосна имплементација на
пропишаните стандарди за заштита од физички повреди и
елементарни непогоди, самиот објект - училишната зграда не
ги задоволува во целост пропишаните стандарди за заштита од
елементарни непогоди/земјотреси. Изработен е план за
евакуација во случај на елементарни непогоди.
Училиштето е опремено со противпожарни апарати и нема
незаштитени инсталација и шахти. При изведувањето на
практичната настава се користат заштитните средства и
мерки за нејзина непречена реализација.
Превенција од насилство - Согласно Законот за средно
образование и други подзаконски акти, дефинирани се разни
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Градежен план на училишната зграда
Програма за работа на Училиштето
Програма за работа на директорот, стручната служба
Записници од индивидуални разговори со ученици и
родители
Правни акти








облици на агресивно-деструктивни однесувања кои се сметаат
за психичко и физичко насилство кај учениците.
Информираноста како превенција е достапна за вработените,
учениците и родителите. Согласно Програмата за работа на
Училиштето се организираат едукативни предавања и
трибини, се дистрибуираат едукативни материјали и други
форми на дејствување во координација со релевантни институции и стручни лица. За време на класен час со учениците се
реализираат работилници со вакви содржини од програмата на
ОЖВ. Во училишната зграда се поставени камери кои
делуваат превентивно на агресивното однесување кај
учениците.
Заштита од пушење, алкохол и дрога - Целосно се спроведува
Законот за забрана на пушење, консумирање алкохол и
наркотични супстанции, со истакнување на соодветни знаци
во просториите на Училиштето и училишниот двор. Во
соработка со локалната заедница и родителите се изнаоѓаат
заеднички форми/пристапи на дејствување, пред с# од
превентивен карактер за решавање на евентуални проблеми.
Изработен е Протокол за превенција од психоактивни
супстанци, а во соработка со ПС-Гевгелија со
неколкумесечни предавања на тема „Познавање на дрогата и
превенција“ беа опфатени сите ученици и нивните родители.

Анкетни листови со ученици

Квалитет на достапна храна - Во училишниот објект се издава
засебна просторија за достава на храна за учениците и
вработените, која ги задоволува ХАССАП-стандардите. Во
Училиштето преку проектните активности, Глобе- проектот,
поедини наставни содржини и друго се води кампања за
промовирање на здравиот начин на исхрана.
Поддршка на учениците со телесни пречки во развојот –
Пристапот во училиштето е прилагоден на потребите на
ученици со телесни пречки во развојот.
Грижа за ученици од социјално загро-зени семејства –
Училиштето доколку обезбеди надворешна финансиска
помош, им помага на учениците од социјално најзагрозените
семејства, во соработка со ЦСР-гевгелија и Општината.При
изведување на редовните наставно-научни екскурзии оваа
категорија на ученици е ослободена од партиципација.

Ученички досиеја
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Програма за работа на класен час (ОЖВ)

Протокол за постапување и превенција од насилство
Прирачник за заштита и спречување на
дискриминација во Училиштето
Податоци за организирани предавања и трибини во
Училиштето

Договор за закуп на просторија за храна

Евиденција за известу-вање на ученици со
емоционални, физички и социјални проблеми

4. 2

Здравје





4. 3

Советодавна помош
за понатамошно
образование на
учениците





Советодавните разговори во педагошко-психолошката служба
се од голема помош во дестигматизацијата, идентификацијата
и надминувањето на проблемите кај учениците и родителите
од социјално загрозена категорија.
Хигиена и заштита од болести - Секоја година пред почетокот
на школската година од страна на компетентни служби се
врши дезинфекција, дератизација и дезинсекција во
просториите на училишната зграда. Континуирано, во текот
на целиот работен ден, од страна на техничкиот персонал во
Училиштето, се чисти и дезинфицира, како во тоалетите, така
и во ходниците (најмалку два пати во денот). Училишниот
инвентар се чисти еднаш седмично, а прозорците и вратите по
еднаш во секое полугодие и пред почетокот на наставната
година.
Грижа за учениците со здравствени проблеми - За учениците
кои се со хронични заболувања Училиштето спроведува
посебни процедури заради регулирање на отсуството од
настава во соработка со родителите и други релевантни
институции. Процедурите се спроведуваат на иницијатива од
кл. раководители или родителите, во соработка со стручната
служба и Директорот.
Пружање помош при избор на занимањето/институцијата за
понатамошно образование, доусовршување или вработување
- Училиштето има соработка со релевантни институции кои
можат да им помогнат во изборот на учениците за нивното
понатамошно образование или избор на професија, а истото,
главно, се спроведува со посредство на стручната служба и кл.
раководители. Преку изведување на феријалната пракса и
имплементацијата на СПИН-програмата создадена е можност
не само за вработувања на учениците од стручното
образование, туку и за избор на нивното понатамошното
образование. На учениците и родителите им е овозмошено
непосредно
да
се
информираат
за
постоечките
високообразовни институции преку презентации на истите,
дистрибуирање на пропаганден материјал, флаери, цедеа и сл.
Грижа за ученици со емоционални потешкотии Идентификувањето на учениците кои имаат емоционални потешкотии (деца од дисфункционални семејства или семејно
насилство) и интервенирањето од страна на кл.раководители
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Годишна програма за работа на Училиштето
Куќен ред
Правилник за организација и систематизација на
работните места
Записници од надлежни органи за контрола на хигиена
и здравје на децата
Увид во педагошката евиденција и документација

Програма за работа на училиштето
Информативен материјал (флаери, цедеа и др.)

Записници од работилници, родителски средби
Анкетирање со ученици и родители

или стручната служба
родителите/старателите
Сестраниот пристап во
психолошки карактер е
надминување.
Следење на
напредокот

4. 4





е секогаш во соработка со
и
релевантните
институции.
решавањето на проблемите од
основен предуслов за нивно

Водење евиденција за индивидуални-от напредок на
учениците – Евиденцијата која ја водат класните
раководители и предметните наставници за индивидуалните
постигања на учениците, служи како појдовна основа –
императив за проценка на интелектуалниот напредок и
потенцијален развој на поедини ученици. Тоа, всушност, е
основа за индивидуална работа на предметниот наставник со
талентирани ученици (додатна настава).
Анализа на напредокот на учениците по паралелки - Врз
основа на полугодишни и годишни извештаи од класовите се
добива целосна слика за постигнатиот успех, редовноста и
поведението на учениците, а сето тоа се користи за
согледување на фактичката состојба и идентификување на
факторите кои позитивно или негативно влијаат на успехот во
наставата.

Квартални извештаи
Статистички анализи
Годишен извештај од работа на Училиштето
Ранг листа на паралелки
Евиденција од разговори со наставници и стручна
служба

СИЛНИ СТРАНИ :
Комплетираноста на стручната служба со педагог и психолог овозможува давање стручна советодавна помош за ученици со емоционални потешкотии
или имаат асоцијално однесување.
Во Училиштето постојат безбедни услови за реализација на наставата.
Се врши советодавна помош за понатамошно образование на учениците.
Се води целосна евиденција за интелектуалниот, социјалниот и емоционалниот развој на учениците (ученичко досие).
СЛАБИ СТРАНИ:
-

Недостига стручна помош, поточно соодветни инструменти-тестови за професионална ориентација за насочување на учениците за нивно понатамошно
образование.
ПРЕПОРАКА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СЛАБИТЕ СТРАНИ:
-

5

Интензивирање на соработката со соодветни институции кои се занимаваат со професионална ориентација на учениците.
Училишна клима
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5. 1



Училишна клима и
односи во
Училиштето



Углед/имиџ на Училиштето - Училиштето се грижи за
обезбедување на оптимални услови за реализација на наставата,
како и за безбедноста и здравјето на учениците. Поголем дел од
вработените уживаат авторитет пред учениците, родителите и
пошироката заедница. Училиштето се истакнува по постигањата
на учениците во повеќе наставни и воннаставни подрачја
/активности, што е и важен сегмент од остварувањето на неговата
визија и мисија. Вклучени сме во сите позначајни јавни манифестации организирани од Општината, меѓународни
натпревари, каде што успешно се промовира и афирмира нашето
учи-лиште. Не сите наставници можат да се пронајдат во истото,
што резултира од нивната лична мотивација и ниво на аспирации.
Всушност, тоа е состојба која се провлекува долги години наназад.
Како еден од индикаторите за проценка на угледот на Училиштето
е спроведената анкета со наставници, ученици, родители, како и
граѓани на општина Гевгелија, од којашто е добиена една солидна
оценка за работењето на Училиштето. Друг индикатор за добриот
рејтинг на Училиштето е интересот на учениците од другите
општини кои се запишуваат во нашето Училиште, иако имаат
можност да се школуваат во својата матична општина.
Кодекс на однесување - Имаме изготвено Куќен ред на
Училиштето и Кодекс на однесување за учениците, наставниците
и стручната служба каде се поставени принципите и правилата на
однесување на сите структури во Училиштето. Во неговото
изготвување свој придонес даваат сите структури во Училиштето,
а се усвојува со демократска процедура на сите партиципиенти.
Училиштето има усвоена пишана процедура за реагирање во случај
на непочитување, односно прекршување на правилата и
принципите на овој документ и истите се практицираат.
Вработените ги упатуваат учениците да се грижат за редот во
Училиштето и едни за други со воведување на Куќен ред на
Училиштето.
Училишна клима - Добро поставена организациска клима,
всушност значи добра меѓусебна комуникација меѓу
членовите на организацијата, а не меѓусебно избегнување и
нетрпение. Во Училиштето постои професионална соработка
помеѓу колегите во активите, во поглед на изготвувањето на
Годишната програма за работа на активот и останатите
програми и активности. Погоре кажаното се согледува и при
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Кодекс на однесување на наставници и ученици

Анкети
Годишен извештај од работата на Училиштето
Резултати од уписи на ученици за прва година

Педагошка евиденција за изречени педагошки мерки
Правилник за педагошки мерки

Куќен ред на Училиштето
Пишани, електронски и други документи/записи од
разни манифестации и екскурзии

Правилник за пофалби и награди на ученици

поделбата на часовите и при изведување на дел од
воннаставните активности. Во создавањето на позитивната
клима во Училиштето учествуваат и раководниот кадар и
наставниците и сите останати кои се вклучени во воспитнообразовниот процес. Политиката за взаемно почитување и
рамноправен третман е стратегија на постоечката структура
со интенција за постојана добра работна атмосфера.

5. 2

Промовирање на
постигањата

 Поведение и дисциплина - Однесувањето на учениците како важна
компонента во воспитно-образовниот процес за време на
наставата е детерминирано согласно законските норми и
други училишни акти. Со оглед на развојниот период на
личноста во кој се наоѓаат учениците средношколци, може да
се каже дека тие, главно, покажуваат почит кон наставниците
и другите вработени. Дисциплината е на ниво кое задоволува,
со што може да се каже дека постои работна атмосфера за
време на часот. Исклучок се мал број ученици со кои заради
некоректно однесување и недисциплина се водат постапки за
изрекување педагошки мерки. Превентивно се работи на
навремено идентификување на причините, односно факторите
кои негативно влијаат на однесувањето на учениците.
 Партиципација на учениците во решавањето проблеми и
донесувањето одлуки – Учениците се целосно информирани
за сите работи кои се од нивен интерес, но недоволно се
вклучени во решавањето на проблемите. Класните заедници
во текот на целата учебна година работат по своја програма за
работа, со која се разгледуват тековни состојби и потреби на
учениците и ученичката заедница.
 Промовирање на личните постигања на учениците – Преку
иницирање и реализирање на разни манифестации, изложби
и други активности кај учениците, позитивно се влијае во
издигнувањето на нивото на аспирациите, личното
ангажирање за еден покреативен и интелектуален пристап во
наставата и воннаставните активности. Училиштето ги
промовира личните постигања на сите ученици, во сопствени
рамки, но и пошироко во локалната средина.
 Промовирање на постигањата во име на Училиштето –
Наставниот кадар и учениците се поттикнуваат да учеству-
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Годишен извештај од работа на Училиштето
Манифестацијата „Најдобрите за најдобрите“
Училиштен весник

ваат на разни натпревари (регионални, државни и
меѓународни), саеми и конкурси, со интенција за
промовирање на Училиштето и наградување на најдобрите
трудови.
5. 3

Еднаквост и
правичност







5. 4

Партнерски однос со
родителите и со
локалната и
деловната заедница



Познавање на правата на децата – Училиштето изнаоѓа
различни форми и активности преку кои ги информира
учениците за нивните права и обврски. Понекогаш се
препознаваат случаи на нивно нарушување во пракса, но
истото се надминува преку информативни разговори со кл.
раководители или стручната служба. Уште со почетокот на
наставната година се информираат родителите кои преку
Советот на родители на Училиштето и роди-елските средби
придонесуваат за нивното почитување и практицирање.
Постои соработка со невладини организации преку чии
проекти се организирани дебати, а слични активности се
организираат и од страна на средношколската заедница.
Еднаков и правичен третман на сите ученици – надминати се
сите предрасуди во поглед на полот, етничката припадност,
социјалниот статус и религиозната припадност на учениците,
па не-ависно од сето тоа тие се ангажирани на часот и активно
вклучени во воннаставните активности на Училиштето. Се
промовираат еднаквоста и правичноста како темелни
вредности и истите се практицираат.
Прифаќање и промовирање на мултикултурализмот Учениците учат да ја почитуваат етничката, културната,
верската и јазичната припадност. Во Училиштето се
имплементира проектот Граѓани на Македонија (во организација на ЧИСС), се изведуваат конкретни активности за
промовирање на демократијата и мултикултурализмот.
Соработка на Училиштето со родителите – Училиштето
користи ефективни методи за комуникација со родителите
преку организирање на индивидуални родителски средби, на
ниво на паралелка, како и средби на ниво на училиште отворен ден за родители, секој последен четврток во месецот.
Достапни се сите информации кои се однесуваат на различни
аспекти од работењето на Училиштето, а истите се
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Педагошка евиденција и документација за вклученоста
на учениците во воннаставни активности
Структура на паралелките
Дневник за работа на стручната служба
Анкета со ученици

Годишен извештај од работата на училиштетот
Записници од Состаноци од Совет на родители и
родителски средби
Анкети со родители и наставници





разгледуваат, дискутираат и дистрибуираат преку Советот на
родители. Фактичката состојба укажува дека намален е
интересот за соработка од страна на родителите, поточно не
покажуваат иницијативност во соработката, туку пасивен
интерес, со исклучок на оние родители кои се вклучени во
реализацијата на СПИН-програмата ( за стручните училишта)
Мал дел од родителите, поточно Советот на родители се
ангажираат во некои активности, како, на пр., организирање
на наставно-научни екскурзии и завршна матурска вечер.
Соработка со локалната заедница – Училиштето остварува
успешна соработка со локалната заедница не само во рамките
на формалните обврски, туку и во одбележувањето на
заеднички настани (манифестации) и проекти. Локалната
заедница финансиски помага во издавањњето на училишниот
весник, организација на матурската парада (Матурски танц),
традиционалната годишна манифестација „Најдобрите за
најдобрите“, а од оваа година парично го наградува
најдобриот ученик во генерацијата.
Соработка со деловната заедница и невладиниот сектор преку Центарот за невладини организации, учениците
волонтерски се вклучени во реализацијата на разни проекти од
областа на човекови права, култура и екологија, а дел од нив
се имплементираат и во нашето училиште. Согласно
наставните планови и програми за работа, кај стручните
предмети соработката со деловната заедница се остварува
преку феријалната пракса и СПИН-програмата каде што се
склучени договори за соработка помеѓу Училиштето и
релевантни институции (фирми, автосервиси, хотели и др.)

Педагошка евиденција и документација на стручната
служба
Статутот на Училиштето

Увид во интерне- страница на Училиштето

Договор за реализација СПИН-програма, (меѓу
деловните фирми, Меморандум за соработка со Хотел
„Аполонија“ , Фламинго, автосервис „Парк“ и други

Организирани трибини со деловна заедници и
документација за добиени спонзорства

СИЛНИ СТРАНИ :
- Во училиштето има поставена добра организациска клима, што, всушност, значи добра меѓусебна комуникација и соработка на вработените во
организацијата.
- Се промовираат личните постигања на учениците во рамките на училиштето и пошироко. Се организира манифестацијата „Најдобрите за најдобрите“.
- Постои извонредна соработка со локалната и деловната заедница.
СЛАБИ СТРАНИ:
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-Пасивен интерес од страна на родителите во соработката со училиштето
ПРЕПОРАКА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СЛАБИТЕ СТРАНИ:
-Зголемување на информираноста на родителите за нивното право на партиципирање во работата на Училиштето, како и резултатите од таквата соработка кои
се од заеднички интерес.
6

Ресурси

6. 1

Сместување и
просторни
капацитети





6. 2

Наставни средства и
материјали







6. 3

Обезбедување на
потребниот
наставен кадар



Просторни услови - Просторот кој го поседува Училиштето ги
исполнува сите услови, според Нормативот, за целосна
реализација на наставата и воннаставните активности. Во
капиталните инвестиции и Развојниот план на Училиштето за
наредната година, се планира доградба на 12 училници за да
се овозможи едносменско работење.
Искористеност на просторните капацитети – Целосно се
искористуваат просторните капацитети на Училиштето, со
што се задоволуваат потребите за непречена реализација на
наставниот процес.
Опременост со стручна литература - Училиштето е опремено
со стручна литература и други помагала, но не се
комплетирани лабараториските простории по хемија и
физика. Со вклучување во современите наставни текови,
Училиштето е опремено со аудио-визуелна и ИКТ-опрема, во
функција се и СМАРТ-табли. Наставниците и учениците
имаат пристап до Интернет.
Училишна библиотека - Библиотечниот фонд располага со
сите лектирни изданија потребни за учениците, како и други
книги за кои се води комплетна евиденција. Библиотеката е
отворена за учениците и е на располагање во текот на целиот
наставен ден.
Потрошен материјал – Благовремено се планира и обезбедува
потрошен материјал во потребната количина за реализација
на наставните и воннаставните активности, согласно планот
на Училиштето.
Број на вработени и соодветност на наставниот кадар –
Наставниот кадар, во согласност со законските нормативи, е
соодветно квалификуван и оспособен да ги преземе
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Годишна програма за работа на Училиштето
Развоен план на Училиштето
Записници од просветна и санитарна инспекција
Годишен извештај за работа на Училиштето
Распоред на часови

Интерни документи
Библиотечна евиденција

Документација за планиран и набавен потрошeн
материјал
Полугодишен и Годишен извештај од работата на
Училиштето

Досиеја на вработени





6. 4

6. 5

Следење на
развојните потреби
на наставниот кадар

Финансиско
работење во
Училиштето







одговорностите во наставата ,согласно со потребите на учениците и Училиштето во целина. Работата е надополнета со
административно-техничкиот персонал.
Ефективност и распоредување на кадарот - Наставниците
ефективно при-онесуваат за работата на Училиштето, како
поединечно така и тимски. При распределба на кадарот се
земаат предвид стручноста, квалитетот и искуството што
придонесува за исполнување на целите во наставата. Во
случаи на пократко или подолго отсуство на наставниот кадар,
Училиштето има механизми за брза и соодветна замена.
Стручната служба како поддршка на наставниот кадар Стручната служба е комплетирана со педагог и психолог, и
дава целосна поддршка во организацијата на наставата,
следење на напредокот на ученици ,справување со проблеми
и давање советодавна помош на учениците(индивидуални и
групни). Со својата програма за работа постојано планира и
спроведува одредени актив-ности за работа со ученици и
наставници и е секогаш отврена за соработка.
Професионален развој на наставниците – Училиштето ги
идентификува потребите на наставниците за професионален
развој и обезбедува поддршка за истото. Целосно се почитува
законската регулатива за професионален развој на
наставниците, за едукации и обуки организирани од МОН,
БРО, ЦСО и ДИЦ.
Постапки со кои се обезбедува почитување на законската
регулатива за финансиско работење - Постапките за
финансиско работење што ги спроведува Училиштето се во
согласност со законските норми. Раководниот кадар има
разбирање за механизмите што м-же да ги користи за
стекнување дополнителни финансиски средства. Училишниот
одбор е запознаен со финансиски-те активности на
Училиштето, раководниот кадар будно го следи наменското
трошење на буџетот со цел да добие соодветен квалитет за
потрошените финансиски средства.
Транспарентност во планирањето и трошењето на
училишниот буџет – Училиштето ги информира органите и
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Правилник за систематизација;

Програма за работа на Училиштето и стручната
служба

Анкети
Листа од спроведени интерни обуки
Сертификати/потврди на наставници
Професионално досие на наставникот

Финансов план
Развоен план на Училиштето
Годишна програма за работа

Записници од Училиштен одбор и одлуки

телата во Училиштето за училишниот буџет и трошењето.
Одговорните лица редовно дискутираат за информации
поврзани со ресурсите и преку одлуките кои ги носат
обезбедуваат економичност, ефикасност и правичност во
распоредувањето на финансиските средства. Раководниот
кадар ги консултира сите вработени кога тоа е потребно и на
соодветно ниво на деталност. Буџетските приоритети се тесно
поврзани и ги отсликуваат приоритетите и образовните цели
на Училиштето. Буџетот се к-ристи наменски и за креативни
цели кои се фокусирани кон подобрување на квалитетот на
наставата и учењето и развојот на Училиштето во целина.

Тендери за јавни набавки
Склучени договори и записници од ревизија и УЈП

СИЛНИ СТРАНИ :
Училиштето е опремено со аудио-визуелна и ИКТ-опрема, во употреба се и две електронски табли, една од нив е СМАРТ-табла.
Просторните капацитети на Училиштето ги исполнуваат условите за изведувањето на наставата според Нормативот.
Стручната служба е комплетирана со педагог и психолог, и дава целосна поддршка во организацијата на наставата, следење на напредокот на
ученици,справување со проблеми и давање советодавна помош на учениците.
СЛАБИ СТРАНИ:
-

Недостиг на наставни помагала и друг матерјал за целосно опремување на лабаратории (физика, хемија, биологија, мехатроника).
ПРЕПОРАКА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СЛАБИТЕ СТРАНИ:
-

Училиштето континуирано да ги следи потребите од нагледни средства (за лабораториите) и др. технички помагала и да изнајде начин за навремено
обезбедување на истите.

7

Управување, раководење и креирање политика

7. 1

Управување и
раководење со
Училиштето



Управување со Училиштето - Согласно законската регулатива
и Статутот на Училиштето конституиран е Училишниот одбор
кој брои 11члена. Надлежностите за управување се јасно
дефинирани со Деловникот за работа на Училишниот одбор, а
се реализираат и активности кои произлегуваат од Годишната
програма за работа која ја изготвуваат членовите на
Управниот одбор. Секогаш состаноците се одржуваат со
мнозинство на членовите од Одборот, а сите одлуки,
информации кои се јасни и конкретни, транспарентни и
достапни за сите субјекти во и надвор од Училиштето.
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Статут на Училиштето
Деловодник за работа на УО
Одлуки и извештаи од работата на УО
Развоен план на Училиштето



7. 2

Цели и креирање на
училишната
политика





Воспоставен е партнерски однос со раководниот орган на
Училиштето и другите образовни структури.
Раководење со Училиштето – Раководниот орган има јасна
визија и стратешка определба кои ги содржат потребите на
сите вклучени страни во работењето на Училиштето.
Објективно се оценува квалитетот на работењето на сите
вработени, како и нивниот придонес во тимската работа.
Раководниот орган знае како да ја промовира добрата пракса
што постои во Училиштето и истата да ја осовремени.
Донесува одговорни одлуки, има професионален однос кон
работата, заснован на знаења и вештини. Способен ефективно
да делегира, менаџира и комуницира со вработените, следејќи
го нивниот севкупен ангажман. Успешно се справува со
новонастанатите ситуации и промени во воспитнообразовниот процес. Се идентификуваат и конкретизираат
приоритетите од Развојниот план и Програмата за работа на
Училиштето.
Во центарот на своето работење ги става постигнувањата на
учениците и подобрувањето на условите за работа.
Јасност и соодветност на целите – Целите на Училиштето се
во согласност со целите на државната и локалната образовна
политика. Тие се прецизни и јасни, а се фокусирани на
подобрување на квалитетот на наставата. Вработените
родителите и учениците не се доволно активни во креирање
на целите, начелата и вредностите на Училиштето.
Училиштето ги вклучува сите релевантни субјекти
(наставници, ученици, родители, локална заедница, бизниссектор) да помогнат во остварувањето на целите на
Училиштето. Вклучен е и Советот на родители (тело од 8
члена), но нема двонасочна соработка со останатите родители
од сите класови. Отсуствува иницијативноста и агилноста кај
родителите. Остварените цели позитивно влијаат на работата
на Училиштето и мотивацијата на вработените и учениците.
Процедури за креирање на училиш-ната политика - Креирање
и ажурирање на актите се врши во рамките на органите и
телата на Училиштето.
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Програма за работа на директор

Развоен план на Училиштето
Самоевалвација
Програма за работа на Училиштето
Записници од работата на УО
Записници од работа на Совет на родители и
Наставнички совет

Развојно планирање

7. 3









Цели на развојно планирање – целите се јасно дефинирани и
ги отсликуваат мисијата, визијата и вредностите на
Училиштето и при нивно поставување се вклучени
наставниците, родителите и учениците. Училиштето има
акциски планови за поставените цели, доследно ги спроведува
и има план за нивна реализација. Се залага да ги земе предвид
ставовите на наставниците, родителите и учениците.
Училиштето ги информира наставниците, родителите и
учениците за поставените цели, динамиката за нивно
реализирање и постигнатите резултати.
Професионален развој/стручно усовршување на кадарот Училиштето повремено ги идентификува потребите за
стручно усовршување на кадарот и обезбедува финансиски
средства во согласност со потребите. Се организираат
едукативни обуки и семинари на ниво на училиште
(дисеминација) или по барање на БРО, МОН, ЦСО и др.
Материјално-технички средства – Училиштето навремено ги
идентифику-ва потребите од материјално-технички средства и
истите ги планира и обезбедува. Дел од постојните нагледни
средства се нефункционални, а најмногу недостигаат во
кабинетите по физика и хемија.Се обезбедуваат средства за
континуирано одржување на дел од нагледните средства кои
се во употреба.
Инфраструктура – Воспоставена е до-бра соработка со
локалната самоуправа и бизнис заедницата во поглед на подобрување на инфраструктурата на учи-лиштето.
Од
сопствените средства и средствата од донатори, постојано наменски се инвестира во подобрување и осовременување на
училиштето. Со нов мебел се обновени наставничка
канцеларија и уште две канцелариски простории, а се
варосуваше и поголем дел од училишните простории.

Развоен план на Училиштето
Програма за работа на Училиштето
Самоевалуацијата за работа на Училиштето
Акциски планови за постигањето на поставените цели

Записници од стручните органи тела на Училиштето

Анкета
Увид во опрема; Инфраструктура
Финансови планови
Фактури
Апликации на училиштето за обезбедување средства
од локална самоуправа, бизнис-заедница и донатори

СИЛНИ СТРАНИ :
-

Воспоставен е партнерски однос меѓу Управниот одбор на Училиштето и раководниот кадар.
Раководниот орган е способен ефективно да делегира, менаџира, комуницира со вработените, следејќи го нивниот севкупен ангажман.
Училишните органи се конституирани во согласност со правната регулатива.
Воспоставена е добра соработка со локалната самоуправа и бизнис-заедницата во поглед на подобрување на инфраструктурата на Училиштето.
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Целите на развојното планирање се јасно дефинирани и ги отсликуваат мисијата, визијата и вредностите на Училиштето.
Училиштето навремено ги идентификува потребите од материјално-технички средства и истите ги планира и обезбедува.
СЛАБИ СТРАНИ:
Училиштето не презема активности во вклучувањето на Советот на родители во животот и работата на Училиштето.
ПРЕПОРАКА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СЛАБИТЕ СТРАНИ:
-

Активно да се вклучи/ангажира Советот на родители во конкретни активностиУ согласно Програмата за работа на училиштето и Развојниот план.
Училиштето да врши континуирана самоевалвација, со што би се согледале реалните состојби во работењето и би се изградила платформа за концепирање
на Развојниот план на Училиштето.
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Силни страни на Училиштето
-

Изборот на воннаставните и проектните активности како и
слободните часови во средното стручно училиште се врши
според желбите и афинитетите на учениците;
Целите се јасно дефинирани и ги отсликуваат мисијата,
визијата и вредностите на Училиштето;
Раководниот орган е способен ефективно да делегира,
менаџира и комуницира со вработените;
Во Училиштето постојат безбедни услови за реализација на
наставата;
Се промовираат личните постигања на учениците и надвор од
училиштето преку локалните медиуми, училишниот весник и
традиционалната манифестација „Најдобрите за најдобрите“;
Со вклучување во современите наставни текови, Училиштето
опремено електронски табли (СМАРТ-табла), со аудиовизуелни и ИКТ-опрема и непречен пристап до Интернет;
Воспоставена е добра соработка со локалната самоуправа и
бизнис-заедницата
во
поглед
на
подобрување
на
инфраструктурата на Училиштето.

Слаби страни на Училиштето
-

-

-
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Училиштето е недоволно опремено со нагледени средства во
лабараториските простории по хемија и физика.
Фактичката состојба укажува дека намален е интересот за соработка од
страна на родителите, со образложение дека се преангажирани и немаат
доволно време да доаѓаат во Училиштето. Мал дел од родителите иницираат
активно да се вклучат во работата на Училиштето, но тоа е запазено само во
рамките на формалните нивоа на одлучување во Совет на родители,
Училиштен одбор и родителски средби.
Двосменското работење, особено работата во втората смена негативно влијае
во наставниот процес, како резултат на психофизичкиот замор кај учениците
и наставниците. Проблем се јавува особено со одржувањето на седмиот час,
кога учениците ја губат мотивацијата за работа, а и бројот на изостаноци е
најголем во тој период (поради замор, досада, превоз и друго).
Нема ХАССАП-систем за потребите на угостителската сала.
Нема иницијативност од страна на наставниците, родителите и социјалните
партнери во изменувањето и дополнувањето на наставните планови и
програми.

19. Годишна програма за работа на училиштен психолог
Годишната програма за работа на училишниот психолог произлегува согласно
законските акти за реализацијата на воспитно-образовната работа во Училиштето. Истата е
презентирана по подрачја на работа, со конкретни активности во дадена временска рамка.
Работните задачи, главно, ќе се состојат во следното:
-

-

-

Да се учествува во изработката на Годишната програма за работа на Училиштето,
Годишниот извештај од работата на училиштето, Самоевалвација од работата на
Училиштето, во работата на стручните органи, во програмите за работа на воннаставните
активности и другите подрачја на воспитно-образовната работа на Училиштето;
Да се следи реализацијата на програмските содржини во наставните и воннаставните
активности на Училиштето и ефектуирање на истите;
Да се следи адаптацијата на учениците во училишната средина и овозможување на
оптимални услови за нивниот интелектуален, емоционален и социјален развој;
Да се следи и анализира успехот и редовноста на учениците во наставата, со интенција
да се подобри истото со зголемување на нивната лична мотивација за активно учество во
воспитно-образовниот процес;
Да се учествува во истражувачки проекти, обуки, семинари и друг вид на едукации за
лично стручно усовршување, перманентно следејќи ги современите текови на воспитнообразовната работа.

Споменатите работни задачи, како и активностите кои произлегуваат од подрачјата на
работата на психологот, ќе се реализираат во соработка со Директорот на Училиштето, стручен
соработник - педагог, наставниот кадар, учениците, родителите и други релевантни институции.
Во оваа програма се опфатени разни активности кои се издиференцирани во следниве
подрачја:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната работа
Работа со ученици
Соработка со родители
Соработка со наставници
Аналитичко-истражувачка работа
Педагошка евиденција и документација
Соработка со локална заедница
Лично стручно усовршување

205

Оперативен план за работа
I Подрачје на работа

Време на
реализација

Планирање, програмирање и организирање на
воспитно-образовната работа

август

1.Изработка на Годишна програма за работата на
училишниот психолог;

носител

соработници

психолог

директор, педагог

2.Учество во изработката на:
- Годишната програма за работа на Училиштето;

педагог

август

-Годишен извештај од работата на Училиштето;

директор

-Самоевалуација на училиштето
3.Учество во изработката на Годишната програма за
работа на средношколската организација

септември

4.Учество во распределба на часови согласно
наставните планови;

јуни
август

5.Административно-организациски работи во реализација на државна матура, училишна матура и завршен
испит

средношколска
организација

директор

претсед. на активи
раководители
педагог,
наставници
директор
педагог
наставници

јануари
јуни

психолог

директор, УМК

Време на
реализација

носител

соработници

јуни

директор

педагог

август

кл. раководители

август
II Подрачје на работа
Работа со ученици

1.Запишување на ученици, формирање паралелки во
прва година, формирање групи ученици по изборни
предмети или подрачја за другите години
2. Индивидуална и групна советодавна работа со
ученици со цел:

кл. раководители

- зголемување на мотивацијата во учењето и
редовноста во настава

родители
наставна
година

- да се надминат адолесцентните кризи и емоционалните проблеми во нивниот психо-социјален развој
на личноста;

психолог

педагог
директор
релевантни
институции

-да се подигне личната одговорност на учениците во
Училиштето и надвор од него
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- да се помогне на учениците и родителите во
решавањето на проблеми од социо-психолошки
карактер
- стручна помош и поддршка на ученици кои имаат
здравствени проблеми или физички хендикеп
- советодавна работа со ученици кои манифестираат
асоцијално однесување или се под надзор на ЦСР
кл. раководители

3.Стручна помош на учениците од прва година кои
имаат проблем со адаптацијата во новата училишна
средина и овозможување на оптимални услови за
нивниот интелектуален, емоционален и социјален
развој;

наставна
година

психолог

пред.наставници
родители, педагог
директор
кл. раководители

4. Работа со ученици кои имаат потешкотии во
учењето

наставна
година

психолог

пред. наставници
родители, педагог
стручни лица

5.Соработка и учество во работата на
средношколската организација

наставна
година

средношколска
организација

6. Организирање и учество на трибини, работилници
или едукативни предавања со учениците на тема:

кл. раководители
директор
директор

- Вредносни системи кај младите

наставна
година

-Влијанието на социјалните мрежи во комуникацијата
на младите

стручна служба

кл. раководители
пред. наставници
ученици

III Подрачје на работа
Соработка со родители

Време на
реализација

носител

соработници

кл. раководители
наставна
година

1.Индивидуална советодавна работа со родители

психолог

педагог, директор
ученици

2.Организација и реализација на Програмата за советување на родители согласно планот на активности
3.Учество во работата на Советот на родители

наставна
година
наставна
година
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психолог

кл. раководители,
педагог

Советот на
родители

стручна служба,
директор,

- Организација и учество на трибини и предавања на
иницијатива на Совет на родители согласно Програмата за работа на Совет на родители

наставници
ученици

- Организирање заеднички манифестации по повод
одбележување на значајни датуми (приредби,
изложби, хуманитарни, еколошки и други активности)
-Соработка во делот на реализацијата на проектот
„Заедничка грижа на родителите и инаставниците за
правилно насочување на учениците“ и во проектот
„Меѓуетничка интеграција во образованието“
4. Едукативни предавања со родители на тема:
- улогата на родителот во образовно-воспитната
компонента на наставниот процес
-антагонизмот на генерации: интеракција меѓу деца и
родители

октомври
март

стручна служба

стручни лица,
наставници
директор

септември
октомври

5.Учество на родителски средби

јануари

директор
кл. раководители

родители
наставници

носител

соработници

април, мај
IV Подрачје на работа
Соработка со наставници

Време на
реализација

1.Педагошко-инструктивна и советодавна работа со
наставници:
- во изготвување на глобални, тематски и дневнооперативни планирања (идентификација и
конкретизација на целите и задачите на програмските
содржини на наставата)

педагог, директор

- во изготвувањето и интегрирањето на екостандардите во наставата

наставана
година

психолог

учебна
година

директор

наставници
педагошка служба
на БРО, ЦСР

- во планирање активности од ПМИО или
интеркултура
- примена на интерактивна настава
- примена на ИКТ во наставата
2.Соработка со стручни органи
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педагог
наставници

3.Унапредување на воспитно-образовната работа
- консултации и стручна помош на нововработениот
наставен кадар (приправници) во планирањето и
реализацијата на наставата

наставници
наставна
година

- консултации со ментори на проектна задача

психолог

директор
педагог

- консултации и стручна помош со раководители на
активи и учество во работата на стручните активи

4. Планирање и следење на работата на наставниците
(посета на часови)

наставници

октомври мај

педагог

наставна
година

директор

наставниците

Време на
реализација

носител

соработници

предметни
наставници

педагог

5. Идентификување на потребите за стручно усовршување на наставниците
-организирање едукативни обуки, семинари

директор

V Подрачје на работа
Аналитичко-истражувачка работа

1.Ефектите од реализацијата на дополнителната
настава и проблемите со кои се соочува

октомври мај

директор

VI Подрачје на работа
Педагошка евиденција и документација

Време на
реализација

носител

1.Увид во евиденцијата на педагошката документација

учебна год.

педагог

2. Следење на реализацијата на еко-стандардите во
наставниот процес

наставна
година

предметни
наставници

координатор на
еко-проект,
директор, педагог

3.Следење на реализацијата на програмата за класен
час - ОЖВ

наставна
година

класен
раководител

педагог

4. Следење на реализацијата на програмата за додатна
и дополнителна настава

наставна
година

предметни
наставници

209

соработници

директор,
наставници

директор
педагог

предметни наст.

директор

класни раковод.

педагог

5.Следење на оценувањето на знаењата на учениците и
регулирањето на изостаноците

наставна
година

6.Водење портфолио за наставниците (професионално
досие)

наставна
година

наставници

учебна год.

психолог

/

време на
реализација

носител

соработници

7. Лична евиденција од работата

директор,
педагог

VII Подрачје на работа
Соработка со локална заедница

1.

Соработка со релевантни институции од
локалната средина

учебна год.

директор

2.

Соработка со Центар за невладин сектор и
други здруженија на граѓани

учебна год.

директор

3.

. Соработка со други училишта

учебна год.

директор/и

педагог

време на
реализација

носител

соработници

VIII Подрачје на работа
Лично стручно усовршување
1.

2.

Учество на семинари и други стручни
усовршувања и едукации

учебна
година

Учество во културни и спортски
манифестации на Училиштето

наставна
година

организаторот

директор

педагог
педагог

директор
наставници
наставници,
ученици, родител

Училиштен психолог
____________________
/ Светлана Митровска /
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19. Годишна програма за работа на раководител на смена
Во текот на учебната година двајца наставници ќе ја извршуваат функцијата раководител
на смена. Воедно имаат и по половина фонд часови: Мирјана Чамџиќ - наставник по Француски
јазик и Звонко Роман - наставник во машинска струка.
Работните задачи на раководителот на смена се:









Соработува со учениците за поуспешна реализација на нивната настава;
Помага во работата на стручната служба во Училиштето;
Помага во реализацијата на секојдневната работа на наставниците;
Соработува со родителите на учениците и посредува меѓу нив и наставниците
(стручната служба) и други лица од Училиштето;
Учествува во изготвувањето на статистички и друг вид извештаи и разни
известувања и соопштенија на ниво на училиште;
Учествува во подготовките за спроведување и реализација на државна (училишна)
матура и завршен испит;
Учествува во општиот увид за условите и просториите каде се одвива наставата
поради опременоста на Училиштето со современа технологија;
Врши и други работи доверени и одредени по налог на Директорот.
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Тим кој учествувал во изработката на Годишната програма:
1. Борче Нечевски - директор
2. Руса Петрова - педагог
3. Софија Тошева-Раманчева - наставник

Директор
______________________
Борче Нечевски
Дата: 27.08.2015

М.П.
Претседател на УО
_______________________
Бранко Бизоев
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