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„Ние можеби имаме различни религии, 
различни јазици, различна боја на кожата, 

но сите ние припаѓаме на една човечка 
раса. 

 
-Кофи Анан 
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         Сите промени во образованието треба да бидат 
сосредоточени на образовните потреби на учениците. 
         Сите промени во образованието треба да бидат 
спроведени во атмосфера на сигурност и доверба.  
         Клучните одлуки на ниво на училиште ќе ги носат 
заеднички директорот, наставниците и родителите. 
         Акцентот ќе се стави на стручно усовршување на 
наставниците, зголемена употреба на ИКТ во наставата, 
набавка и употреба на современите нагледни средства. 
Затоа треба да постои соработка, разбирање, размена на 
идеи со цел училиштето да оди во права насока – 
промовирање преку видливи резултати кои ќе ги пласираат 
наставниците преку учениците. 
 

          
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
           
         Оваа годишна програма ќе покаже вистинска симбиоза 
на различни мислење од различни наставници, многу 
програми за чие реализирање ќе вложат напори сите 
вработени во нашето училиште за да се врати некогашниот 
сјај и почит на оваа воспитно-образовна институција. 
 
          Ние сме на вистинскиот пат. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ПРЕДГОВОР - ВОВЕД 

При подготвувањето на оваа годишна програма се 
користени повеќе документи, а како најзначајни се: 

▪ Закон за основното образование 
▪ Извештајот за работата на училилиштето 

(реализацијата на годишната програма) за 
учебната 2019/2020 година; 

▪ Програма за развој на училиштето 2017/2021 
година; 

▪ Самоевалуацијата; 
▪ Промените и другите документи донесени од 

Министерството за образование и наука; 
▪ Извештајот и препораките од спроведената 

интегрална евалуација, разни други извештаи, 
анализи и слично. 
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Име на училиштето „Раде Кратовче“ 

адреса, општина, место  ул. „Борис Трајковски“ бр. 42, 
Кочани 

телефон 033-274-032, 033-274-037 

фах 033-274-037 

е-маил radekratovce@gmail.com 

основано од општината 

Верификација- број на 
актот  

13-6483  

Година на 
верификација 

20.12.1985 

Јазик на кој се 
изведува наставата 

Македонски јазик 

Година на изградба 1936 година 

Тип на градба Тврда градба 

Површина на објектот 2049.1 м2 

Површина на 
училишниот двор 

1476 м2 

Површина на спортски 
терени и игралишта 

1400 м2 

Училиштето работи во 
смена 

да 

Начин на загревање на 
училиштето 

нафта 

Број на одделенија 9 

Број на паралелки 27 

Број на смени 2 

   
 

Име на училиштето „Раде Кратовче“ 

адреса, општина, место  Кочани, с. Нивичани 

телефон / 

фах / 

е-маил radekratovce@gmail.com 

основано од општината 

Верификација- број на 
актот  

13-6483  

Година на 
верификација 

20.12.1985 

Јазик на кој се 
изведува наставата 

Македонски јазик 

Година на изградба 1934 година 

Тип на градба Тврда градба 

Површина на објектот 160 м2 

Површина на 
училишниот двор 

6690 м2 

Површина на спортски 
терени и игралишта 

 

Училиштето работи во 
смена 

не 

Начин на загревање на 
училиштето 

дрва 

Број на одделенија 7 

Број на паралелки 3 

Број на смени 1 

Статус на еко- Зелено знаме 

2. ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕНТРАЛНОТО УЧИЛИШТЕ 
 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДРАЧНОТО УЧИЛИШТЕ 
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Статус на еко-
училиште (зелено 
знаме, сребрено или 
бронзено ниво) 

Зелено знаме 

Датум на добиен статус 6 Ноември, 2018 
 

училиште (зелено 
знаме, сребрено или 
бронзено ниво) 

Датум на добиен статус 6 Ноември, 2018 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Вкупен број на училишни 
згради 

2 

Број на подрачни училишта 1 

Бруто површина 3525 м2 

Нето површина 2049 м2 

Број на спортски терени 1 

Број на катови 3 

Број на училници 15+3 

Број на помошни простории 4+2 

Училишна библиотека 1 

Начин на загревање на 
училиштето 

Нафта и дрва 

 
 

   
 

LCD проектор 1 

Графоскоп 2 

Микроскоп 1 

Телескоп  1 

Скенер  1 

Касетофони 8 

Лаптоп  2 

Персонални компјутери 28 куќишта и 84 
монитори, во Нивичани 1 
куќиште и 20 монитори 

Лаптопи- Intel Classmate 
PC2nd 

139+10 во Нивичани 

Лаптопи 52 

Принтер  6 (еден во боја) 
 

 
 

 
 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО 
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МАПА НА УЧИЛИШТЕТО 
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ОOУ „Раде Кратовче“ постои од 1936 година и е најстаро училиште во Кочани.  

Локацијата на ОOУ „Раде Кратовче” е во стариот дел на градот, поточно на ул. „ Борис Трајковски “ бр. 42  во општина Кочани, 

со статус на јавна установа чија основна дејност е воспитание и образование на деца, ученици од I до IX одделение. Објектот во кој 

се обавува воспитно – образовна дејност е граден етапно. Зградата е започната со изградба во 1936 година, а со изведување на 

настава  е започнато во 1939 година. Доградба на зградата (вториот кат) е направена 1963 година.  

Училиштето започнува да работи под името Доситеј Обрадовиќ, а по ослободувањето го добива името на македонскиот 

народен херој Раде Кратовче. Од 18.12.1944 година училиштето работи како прогимназија, а од учебната 1945/46 година веќе работи 

како гимназија. Гимназиската настава во зградата на училиштето „Раде Кратовче“ се изведува сè до полугодието на учебната 1954/55 

година од каде што се сели во новоизградена училишна зграда на сегашното училиште „Никола Карев“. Во состав на училиштето 

работи едно подрачно училиште во с. Нивичани, каде се одвива настава од прво до деветто одделение во комбинирани паралелки.  

               Училишните згради во централното и подрачното училиште овозможуваат непречено одвивање на наставата, но дел од 

училишниот објект во централното и објектот во подрачното училиште се стари и потребна е нивна реконструкција. 

ОУ „Раде Кратовче” - Кочани е деветгодишно училиште кое ги опфаќа учениците од IV  и II реон. 

 

I. Приземни простории 
 

Главен влез 

 
 
 
 

II. Простории на прв кат 
 

Помошна 
просторија 

Еко одбор 

Техничка 
служба 

 
Котлара 

ПЛАН НА ПРОСТОРИИТЕ 
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Главен                
  влез                 
                   Излез Спортски 
                    

терен  1400 м2

    
    Скали 

 
  

   
   
   
    

   
 
 
  

   

 

 

I3 и VI3 

(во смени) 

 

I2 

одделение 

 

 

I1 и VI2 

одделение 

 

 

II2 и VI1 

(во смени) 
 

 

 

II3 и VII3 

(во смени) 

 

 

II1 и VII1 

(во смени) 

WC 

 

Х
о

д
н

и
к
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III. Простории на втор кат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скали 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

III3 и VIII3 
(во смени) 

 

Кабинет по 
музичко 

образование 

III2 
 

 

 

 

 

Наставничка 
канцеларија 

 

 

III1 и VII2 
(во смени) 

 

 

V3 

 

 
Кабинет по 

информатика 

 

 
Библиотека 

WC 

  

Х
о

д
н

и
к
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IV. Простории на трет кат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Скали 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IV2 и VIII2 

(во смени) 

 

 

Спортска 
сала 

 

V1 и IX3 
(во смени) 

 

IV1 и VIII1 

одделение 

 

IV3 и IX1 
(во смени) 

 

 

 

Кабинет по 
физика 
V2 и IX2 

 
 

 

Канцеларија 
на директор 

WC 
Благајник 

книговодител 
 

Правник 

 
Педагог 

Психолог 

  

Х
о

д
н

и
к
 

 
Ходник 
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  Иван Михајлов – претставник на родителите 
  Зоран Стоилков - претставник на родителите 
  Вера Миткова - претставник на родителите 
  Валентина Митева - претставник на основачот 
  Марија Филипова - Претседател на УО – 
претставник   од стручна служба  
  Татјана Тодорова – претставник на наставниците 
  Снежана Јорданова –претставник на наставниците 
   
 

➢ Членови на училишен одбор 
 

    Благој Давитков          Драган Трајчев 
    Анита Стојанова          Рада Иванова 
    Марија Филипова          Дивна Јанушoва 
    Елизабета З. Стојанова         Анче Јованов 
    Тања Медарска                            Тања Велкова 
    Aнгела Василкова                        Славица Стојанова 
    Борис Медарски                           Еда Јакубова 
    Иван Георгиев         Вероника Грозданова                           
Ебру Бајрамова                                Анастасија Богданова 
    Викторија Стоилкова                    Филип Мијалков 
    Филип Ангелов                              Тамара Јангеловска 
    Верица Николова                           Кенедијан Демов 
    Наталија Михаилова 
                      

 

➢ Членови на еко одбор 
 

➢ Стручни активи 
 

Во одделенска настава функционираат актив на I, II, 
III, IV и V одд. Во предметна настава постојат актив 
историја, географија и граѓанско образование; актив 
биологија, хемија и прирoдни науки; актив 
математика; актив македонски јазик; актив странски 
јазици; актив информатика, физика и техничко 
образование и актив ликовно, музичко и физичко и 
здравствено образование. 

➢ Одделенски совети 
 

Во нашето училиште функционираат совет на 
одделенски наставници и совет на предметни 
наставници со одржување состаноци еднаш 
месечно и по потреба. Вкупно се 45 наставници. 

СТРУКТУРА НА УЧИЛИШТЕТО 
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➢ Членови на ученичкиот парламент 
 

➢ Членови на совет на родители 
 

Ученичкиот парламент го сочинуваат учениците од VI до IX одд. со вкупен број од 12. 

Шенџабил Рамаданов II-1                      Сања Стаменкова II-2                                                 Лозенка Џамова II-3 
Верче Трифунова III-1                            Јасминка Андонова III-2      Иван Михајлов III-3 
Валентина Велкова IV-1                         Ивана Трендова IV-2                                                   Сања Крстева IV-3 
Александра Темелкова V-1                    Снеже Николова V-2                                                    Благица Панова V-3                                                      
Влатко Горѓиев VI-1                                Џенгис Етемов VI-2                                                      Марија Стојанова VI-3 
Царка Ангелова VII-1                              Билјана Стаменкова VII-2                                            Сања Богданова VII-3                                 
Марија Мишова VIII-1                             Вера Карова VIII-2                                                        Зоран Стоилков VIII-3                               
Богатинова Александра IX-1                  Миткова Оливера IX-2                                                 Ивана Стојанова IX-3 
       
Од подрачното училиште: Игорчо Наунов I, Христијан Ристов II, Силвана Трајчева III, Ласте Митров IV, Розета Малчева 
VII, Марина Арсова VIII, Стојанчо Митев IX. 
. 

➢ Одговорни наставници на стручни активи – 
одделенска настава 

 

➢ Одговорни наставници на стручни активи – 
предметна настава 

 

Актив на I одд. Валентина Ѓорѓиевска 
Актив на II одд. Васка Серафимова 
Актив на III одд. Силвана Ивановска 
Актив на IV одд. Алексaндра Миленовски 
Актив на V одд. Љупчо Горгиев 

Актив историја, географија и граѓанско образование 
Латинка Крстева 
Актив биологија, хемија и прирoдни науки Снежана 
Јорданова 
Актив математика Рада Иванова 
Актив македонски јазик Ана Симонова 
Актив странски јазици Марија Атанасова 
Актив информатика, физика и техничко 
образование Лемпа Василова 
Актив ликовно, музичко и физичко и здравствено 
образование Елизабета З. Стојанова 
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Вработени Вкупно 

Етничка и полова структура на вработените 

Македонци Албанци Турци Роми други 

м ж м ж м  ж м ж м ж 

Број на вработени 56 17 38       1 1 

Број на наставен кадар 45 11 33       1  

Број на стручни соработници 2  1        1 

Административни работници 2  2         

Техничка служба 6 4 2         

Директор 1  1         

 
 
 

 
 

 

 

Образование Број на вработени 

Високо образование 45 

Виша стручна спрема 5 

Средно образование 3 

Основно образование 3 
 

 

Години Број на вработени 

20-30 2 

31-40 14 

41-50 17 

51-60 19 

61 - пензија 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Степен на образование на вработените 
 

➢ Старосна структура на вработените 
ученичка заедница 

 

НАСТАВЕН КАДАР 
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Одделение Број на 

паралелки  

Број на 

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Роми Други 

м  ж м ж м ж м ж м ж 

I 3 50 13 11     12 14   

II 3 64 16 11   / 1 19 17   

III 3 60 15 17     12 16   

IV 3 52 16 7   4 9 5 11   

V 3 58 15 17     13 12 1 / 

I-V 15 284 75 63   4 10 61 70 1 / 

VI 3 51 18 14     10 9   

VII 3 50 9 17   / 1 14 8 / 1 

VIII 3 41 14 11     7 9   

IX 3 31 12 12     4 3   

VI-IX 12 173 53 54   / 1 35 29 / 1 

I-IX 27 457 128 117   4 11 96 99 1 1 

 
 
 
 
 
 
 

УЧЕНИЦИ ВО ЦЕНТРАЛНОТО УЧИЛИШТЕ 
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Одделение Број на 
паралелки  

Број на 
ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Роми Други 

м  ж м ж м ж м ж м ж 

I / 2 2 /         

II / 1 1 /         

III / 2 / 2         

IV 1* 4 4 /         

V / / / /         

I-V 1 9 7 2         

VI / / / /         

VII 1 2 1 1         

VIII / 2 1 1         

IX 1* 1 1 /         

VI-VIII 2 5 3 2         

I-VIII 3 14 10 4         

 
 
 

 
 

 Наставен јазик - 
македонски 

Наставен  јазик - 
албански 

Наставен јазик -  
турски  

Наставен јазик - 
српски 

Број на паралелки 27+3=30    

Број на ученици  457+14=471    

Број на наставници 45    

 
 
 

УЧЕНИЦИ ВО ПОДРАЧНОТО УЧИЛИШТЕ ВО СЕЛО НИВИЧАНИ 
 

НАСТАВЕН ЈАЗИК 
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•Еднакво образование на сите деца без разлика на 
нивниот пол, националност и вероисповед.МИСИЈА

•Ќе градиме отворено училиште кое ќе промовира 
активни методи на учење, кое ќе ја интегрира 
новата информатичко-комуникациска технологија 
во наставата и кое ќе се стреми да обезбеди 
стимулативна средина за учење во која на 
учениците ќе им се дава можност целосно да го 
реализираат својот потенцијал.

ВИЗИЈА

3. МИСИЈА И ВИЗИЈА   
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 Во првото полугодие од учебната 2019/2020 година се реализираа следните проекти: „Учебници за секој ученик“, 
„Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“, Блескава насмевка – наша цел, проект за 
Меѓуетничка интеграција во образованието, „Со читање со лидерство“, „Подај рака“, „Smily and play“, „Инклузија на децата 
што се надвор од училиштата во образовниот процес“,„Антикорупциска едукација на учениците од основните училишта“, 
„Вело училишта“, „Редовно на часови“. 
            Учебниците за оваа учебна година започнаа да стигнуваат од 20 август, меѓутоа голем дел од учебниците не се 
доставени. Во годишните планирања на наставниците се планирани еко содржини кои тие ги реализираа во текот на 
првото полугодие и истите се уредно евидентирани во нивните дневници. Одделенските раководители исто така 
реализираа и содржини од проектот Блескава насмевка – наша цел во склоп на часот на одделенската заедница. Како дел 
од проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието поголем дел од наставниците планираа активности кои ќе ги 
реализираат како самостојни мултикултурни и заеднички активности со партнер училиштето „Емин Дураку“ с. Буковиќ, 
општина Сарај, Скопје. Оние наставници кои имаа самостојни планирани активности ги реализираа во текот на првото 
полугодие согласно нивните годишни планирања.  
 Од почетокот на оваа учебна година повторно се реализираа активности како дел од проектот „Со читање со 
лидерство“. Уште од почетокот на новата учебна година училниците се уредуваа по дадените насоки од „Нашата 
училница-нашиот свет“, со изработка на катчиња по одделните наставни предмети. Во текот на реализацијата на часовите 
по македонски јазик и математика исто така наставниците ги применуваа соодветните техники. 
 Втора година по ред преку програмата Општинско корисна работа започна да се реализира проектот „Подај рака“, 
координиран од страна на  Општина  Кочани, финансиран од страна на УНДП,  во соработка  со Министерство за труд и 
социјална политика и МОН. Преку овој проект во нашето училиште е вклучен одделенскиот наставник Силвија Марковска, 
како образовен асистент, која има обврска да му помага на ученикот Стефан Петков кој има оштетен вид во 
совладувањето на наставната материја за време на часовите. Како поддршка на овој проект и на ученикот Стефан Петков 
како училиште се придруживме на одбележувањето на Детската недела преку активноста насловена како Насмеани лица, 
во која беа вклучени 26 ученици од трето, четврто и петто одделение, ученици различни по возраст, пол и етничка 
припадност, училишниот педагог и образовниот асистент. Активноста беше на некој начин поддршка за ученик од нашето 
училиште кој има потешкотии во видот со кој секојдневно работи образовниот асистент Силвија Марковска, која е вклучена 
преку програмата Општинско корисна работа, односно со проектот „Добра волја“. Во текот на активноста најпрвин пред 
учениците се читаа делови од Конвенцијата за правата на детето, се разговараше за нивните права и обврски и се 
прочитаа две кратки приказни кои се однесуваа на деца со потешкотии. Децата се согласија дека мора да си помагаат во 
сите ситуации, да ги прифаќаат и почитуваат различностите. На крајот беа со заклучок дека иако различни, сепак се исти 

4. “LESSONS LEARNED” – ВЕЌЕ НАУЧЕНО/СТЕКНАТИ ИСКУСТВА   
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бидејќи сите се ДЕЦА. Потоа децата со помош на педагогот и образовниот асистент во група изработуваа кукли со 
различни фустани и лица, меѓусебно соработувајќи и помагајќи си за да успешно си ја завршат работата. На крајот сите 
беа задоволни од сработеното. Куклите во фустани наредени како ѓердан ќе бидат истакнати како пано во училницата на 
ученикот со оштетен вид. 
 Како дел од проектот „Smily and play“ чија цел е креирање на игра на тема „Учиме на англиски јазик преку 

велосипедизам“ во организација на Здружението на граѓани Еко Логик - Скопје, на 19.11.2019 година во нашето училиште 

се одржа една работна средба на која присуствуваа наставниците Марија Атанасова и Мартин Џамов. 18 учениците од 

седмо одделение беа поделени во 4 тима од кои 2 успеаја да ја изиграат играта до крај во предвидените 40 минути по што 

беше доставен електронски feedback до проектот. Ученици тестираа игра (Board game) и од пробната верзија се заклучи 

дека играта е на понапредно ниво од она што е предвидено за VII одд. Поради тоа следуваа неколку модификации на 

играта пред тестирање на конечната верзија. Играта ќе биде наменето како дидактичко средство на наставниците по 

англиски јазик. 

 Во соработка со МОН, МЦГО и Детска Фондација Песталоција и оваа учебна година продолжи да се спроведува 

проектот „Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот процес“ во кој се опфатени 8 општини, а 

целта е да се зголеми опфатот на ромските ученици и да се подобри инклузивноста во основното образование. На ниво на 

нашата општина повторно нашето училиште е единствено кое прифати вакви ученици. Имено, од почетокот на учебната 

година се вклучени 4 нови ученици во прво одделение и 7 ученици продолжија од минатата учебна година. Од овие 7 

ученици 2 ученички Раббена Рушидова и Јамур Османова поради непосетување настава повеќе од 30 дена се пријавени 

во ДПИ Кочани поради што нивниот статус во проектот е во мирување. За родителите е обезбеден паричен надоместок кој 

се регулира со договор кој го потпишуваат со претставник од општината. Како поддршка на овој проект е вклучено лицето 

Зумрије Рамаданова како предавач за реализација на туторски часови, наменети за поддршка на учениците – стипендисти, 

која во деновите среда и петок работеше по еден час со учениците. Координатор на овој проект за нашето училиште е 

Јалчн Неџипов од Општина Кочани. На 05.12.2019 година беше одржана една работна средба со родителите на овие 

ученици во присуство на одделенските раководители и координаторот на проектот и повторно се укажа на потребата од 

редовност во наставата и извршувањето на училишните обврски. Во училиштето беше извршен и увид од страна на ДПИ 

Штип инспектор Татјана Симоновска Алексова со цел прибирање на податоци за редовност на учениците – стипендисти, 

поддржани од Проектот и обезбедување препораки и насоки за подобрување на редовноста и задржување на учениците 

во училиште. 
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  Во рамки на проектот „Антикорупциска едукација на учениците од основните училишта“, а согласно планираните 
содржини во Годишната програма за работа на нашето училиште најпрвин на 16 декември се спроведе анкетен 
прашалник на учениците од осмо одделение на часот на одделенската заедница и од обработката на анкетните 
прашалници може да се заклучи дека голем дел од учениците слушнале за поимот корупција и истата ја сметаат за 
негативна појава. Како институции во кои може да се појави ги потенцирале институциите (министерствата, болниците, 
училиштата...). Јасно им е дека демократските општества мора да се борат против оваа негативна појава, но не се 
информирани и не знаат како тие би се заштитиле. Доколку забележат појава на корупција најмногу доверба имаат во 
родителите. Голем дел од учениците не знаат некоја институција во Република Северна Македонија која се бори против 
корупцијата. Потоа на 19 декември предметниот наставник Антонио Стојанов изврши предавање на тема Корупција 
повторно пред учениците од осмо одделение. Наставникот ги запозна учениците со терминот корупција и како тој е 
дефиниран, видови на корупција, за тоа кои поведенија се сметаат за коруптивни или се поврзани со корупција, кои се 
принципите за ефикасна борба против корупцијата, за Државната комисија за спречување на корупција и кои се нејзините 
надлежности, дека постои Закон за спречување на корупција. Иако на учениците многу работи им се непознати како 
термини кои беа истакнати од страна на наставникот, сепак покажаа интерес за темата и самите наведуваа примери на 
корупција. 
 По повод Европска недела на мобилноста, во рамки на проектот „Вело училишта“, а во организација на Здружение 
на граѓани Еко логик и поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка, на 16.09.2019 година се организираше 
настанот Вело родео на кој учествуваа учениците Сара Лефкова VII-3 одд., Ана Митева VII-3 одд., Христијан Арсов VII-3 
одд., Борис Медарски VII-3 одд., Борис Давитков VII-3 одд., Ангела Василкова VIII-1 одд., Фросина Темелкова VIII-1 одд., 
Габриела Мишова IX-3 одд., Стефан Гацов IX-3 одд. и Бојан Јангеловски IX-3 одд. и предметните наставници Тони 
Стојанов и Мартин Џамов. Целта е да се зголеми свеста за велосипедизмот и еколошката урбана мобилност кај 
учениците, наставниците и родителите. 
 Во рамки на програмата „Училиште на 21 век“ во нашето училиште најпрвин се изврши дисеминација од обуката за 
критичко размислување и решавање на проблеми и употреба на микро битови од страна на наставниците кои беа на 
обуката: Марија Ефремова, Анита Стојанова, Сања Павлова Димитрова и Глигорчо Гацовски. Исто така се остварија 2 
работни средби со менторот на проектот Олга Самарџиќ Јанкова на 3 октомври и 29 ноември и наставниците кои беа на 
обуката реализираа часови со примена на критичко размислување и решавање на проблеми и примена на микро бит. Од 
реализираните часови оперативните подготовки се испратија до менторот и се очекуваат сертификатите. Како дел од 
проектот е и формирањето на тим од 10 ученици под менторство на четирите наставници кои изработија училиштен проект 
под името Со Микро бит нема да се загубиме кој ќе трае до крајот на учебната година со цел Користење на Микро бит 
како компас при еднодневни екскурзии. 
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 На 22 мај беше поднесена апликација за проектот „Редовно на часови“ Акција за вклучување на Ромите во 

основното образование Фондацијата Отворено општество – Македонија заедно со своите партнери Фондацијата за 

образовни и културни иницијативи Чекор по чекор и Здружението Центар за образовна поддршка Дендо вас објави повик 

за доделување мали грантови за поддршка на училишни иницијативи. Грантот изнесува 2500 евра и во апликацијата од 

страна на предметните наставници по англиски јазик се планирани 7 активности кои ги вклучуваат учениците од прво до 

трето одделение заедно со нивните наставници кои ќе започнат со реализација од месец септември и ќе траат до крајот на 

учебната 2020/2021 година. Апликацијата е одобрена и се очекува реализација на активностите. Со одобрените средства 

се очекува целосна промена на кабинетот по англиски јазик, модернизирана настава поткрепена со современ дидактички 

материјал кој ќе придонесе за подобра комуникација и интеракција со учениците. 

 
 

Активности од проектот „Меѓуетничка интеграција во образованието“ 

Активност Реализатор Тип на активност 

Подготовка на климата за 
работа со учениците 

Одд. наставници Одделенски час 

Подготовка на климата за 
работа со родители 

Директор, стручна служба, 
одделенски наставници 

Состанок на Совет на родители и 
родителски средби 

Промена на иконографијата во 
училиштето 

Наставници и ученици Мултикултурни работилници 

Одбележување на патрониот 
празник на нашето училиште 

Директор, стручна служба, 
наставници, ученици и родители 

Квизови, натпревари, практична 
работа, изложби, заедничка точка на 
патронатот 

Одбележување на Светскиот 
Ден на акцијата 

Наставници, ученици Презентација на изработки, музичка 
точка и испраќање на заедничка 
порака 
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Планирани индивидуални и заеднички активности на наставниците 
 

Наслов на активност Одговорни наставници 

Храната и традицијата (час на одделенската заедница) Вера Стојкова– наставник по македонски јазик 

Деца со најубави имиња (час на одделенската заедница) 

Посета на црква и џамија (час на одделенската заедница) 

Актив I одд.  

Национален и културен идентитет Актив II одд. 

Натпревар помеѓу учениците од двете училишта Антонио Стојанов – наставник по историја 

Градење позитивен однос кон својата земја (час на 

одделенската заедница) 

Актив VII 

Подготовка на тријазичник Елена Пантова  – наставнички по англиски јазик 

Изработка на маќета на куќа Лемпа Василова – наставник по техничко образование 

Семејни прослави (Familienfeste) Сања Павлова – наставник по германски јазик 

Испитување на водата за пиење во училиштето Снежана Јорданова – наставник по биологија и хемија 

Преку игра ги прошируваме и продлабочуваме знаењата Латинка Крстева– наставник по географија 

Искажување на мислење – работилница „Јас мислам вака 

сакам сите да знаат“ (час на одделенската заедница) 

Прифаќање на сличности и разлики – работилница „Дел по дел 

– сложувалка“ (час на одделенска заедница) 

Анита Стојанова – наставник по биологија, хемија и природни науки 

Почитување на другите – недискриминација (час на 

одделенската заедница) 

Спомениците сведочат за историјата и минатото (општество) 

Традиција (општество) 

Актив III одд. 
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Ја истражувам културата на моето другарче Актив V одд. 

Бон тон – убаво однесување со соседите (општество) 

Народни инструменти (музичко образование) 

Заедно прославуваме (македонски јазик) 

Ние сме виножито (час на одделенската заедница) 

Актив IV одд. 

Дизајн на украси по повод 8-ми Март, Денот на жената Елизабета Зафирова Стојанова – наставник по ликовна уметност 

Читање литературни творби Фанула Чапевска – наставник по македонски јазик 

Свирење на детски музички инструменти Дарко Ристов – наставник по музичко образование 

Спортски натпревар во пинг понг Тони Стојанов - наставници  по ФЗО   
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Од констатираната состојба во годишните извештаи, самоевалуацијата и Програмата за развој како приоритетни подрачја се: 

1. Подобрување на просторните и материјалните услови за работа 

2. Подобрување на квалитетот на работењето на училиштето 

3. Обезбедување на дефектолог за помош на учениците со потешкотии во наставата  

Од нив произлегуваат  следните приоритети: 

         1. Создавање подобри услови за изведување на наставата по ФЗО (спортска сала, спортки реквизити и сл.),  
         2. Соработка со родителите и локалната заедница; 
         3. Вработување на дефектолог во училиштето; 
         4. Организирање стручни предавања, советувања и обуки за наставниците и родителите; 
         5. Остварување на соработката со други училишта во Република Северна Македонија и надвор од неа 
         

              Цели: 
- Поставување на монтажна спортска сала; 
- Набавување на спортски реквизити (50%); 
- Вработување на дефектолог во училиштето; 
- Подобрување на соработката наставници – родители; 
- Подобрување на квалитетот на наставата; 
- Намалување на бројот на изостаноци (10%); 
- Подобрување на успехот (10%); 
- Воспоставување соработка со други училишта на различни нивоа; 
- Зајакнување на мониторингот од страна на директорот и стручната служба; 
- Посетување на часовите по додатна и дополнителна настава од страна на стручната служба и директорот. 

На месечно ниво нашето училиште вкупно произведува 2359 m3 отпад, потрошувачката на вода на годишно ниво изнесува 
1277 m3 или 107 m3 месечно, состојбата со водоводната инсталација е во задоволителна ситуација (дел од водоводните цевки се 
заменети со нови пластични цевки, и др.), постоечките чешми во санитарните чворови на првиот и вториот кат се заманети со ударни 
или сигурносни (штедливи) чешми. Средствата што се употребуваат за чистење се еколошки тоа се: течен сапун, сунгери, дизентал, 
мил, арф, бреф, џогери, доместос, сјај, средство за стакло и др. Во училишните ходници се поставени канти за отпад. Нашето 
училиште по шести пат е добитник на зелено знаме и досега реализираше активности за заштита на животната средина и 
биодиверзитетот на Брегалничкиот регион. Во склоп на тие активности се: одбележување на 22 Април- ДЕН НА АКЦИЈАТА, изработка 
на истражување (како дел од проектот „Еколошка едукација за зачувување на природата во брегалничкиот регион“), презентирање на 
направените истражувања по повод меѓународниот Ден на животната средина  (5. јуни), одбележување на интернационалниот ден 
„Зимско возење велосипед до работа или училиште“. 

5. ПОДРАЧЈЕ НА ПРОМЕНИ, ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ  
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Член 1 

           Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во 
основните училишта согласно програмските целини во наставната година: 
полугодие, други форми на воспитно-образовната дејност и ученички одмор 
за учебната 2020/2021 година. 

 
Член 2 

           Учебната година во основните училишта почнува на 1 
септември 2020 година, а завршува на 31 август 2021 година. 
           Наставната година започнува на 1 септември 2020 година и 
завршува на 10 јуни 2021 година. 
 

Член 3 
           Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II 
полугодие. 
          Првото полугодие започнува на 1 септември 2020 година и 
завршува на 31 декември 2019 година. 
          Второто полугодие започнува на 21 јануари 2020 година и 
завршува на 10 јуни 2020 година. 
 

Член 4 
          Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен 
одмор. 
          Зимскиот одмор започнува на 01 јануари 2020 година и 
завршува на 20 јануари 2021 година. 
         За време на зимскиот одмор вработените во училиштето од 01 
јануари до 10 јануари 2021 година користат платени неработни 
денови. 
           Летниот одмор започнува на 11 јуни 2021 година и завршува на 
31 август 2021 година. 
 
 

 
Член 5 

           Основните училишта во времето од 14 јуни до 23 јуни 2021 
година организираат дополнителна настава, поправни испити и 
одделенски испити, а од 16 август до 20 август 2021 година 
организираат подготвителна настава, консултации и други форми на 
помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити и 
одделенски испити и ги спроведуваат истите. 
 

Член 6 
            Воспитно-образовната работа за учениците се организира во 
текот на целата работна недела.  
 

Член 7 
           Во текот на наставната година во основните училишта се 
остваруваат 180 наставни денови.  

Член 8 
            На денот на училиштето се организираат културни, спортски и 
други манифестации. Традиционалниот ден на просветата за 
припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од 
македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и 
други манифестации. 

Член 9 
            Работните денови кога се изведуваат ученичките екскурзии, 
денот на еколошката акција на младите во Република Северна 
Македонија, денот на училиштето и традиционалниот ден на 
просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на 
јазик различен од македонскиот јазик, се наставни денови кога се 
изведуваат посебни програми. 

8. КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА   
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ЛЕГЕНДА 
 Празници на Република Македонија 
  

 Празници на верници на Православната вероисповед 
  

 Празници за други националности и вероисповеди 
 

Месец 
Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

Септември 
2020 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 

 
8 Ден на независноста на РМ 

  

28 Меѓународен ден на Бошњаците и Јом Кипур за припадниците на 
еврејската заедница 

 
 

Месец 
Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

Октомври 
2020 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

 
11 Ден на народното востание 

  

23 Ден на Македонската револуционерна борба 
 

 

Месец 
Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

Ноември 
2020 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

 
1 Празник на сите светци за припадници на католичката вероисповед 

  

22 Ден на Албанската азбука 

 
 

Месец Денови 

Декември 
2020 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

 
8 Св. Климент Охридски 

  

21 Ден на наставата на турски јазик 
  

25 Божиќ за верниците од католичката вероисповед 

 
 

 
 
 

КАЛЕНДАР НА НАСТАВНАТА 2020/2021 ГОДИНА 
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Јануари  
2021 

Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 
1 Нова година 

  

6 Бадник 
  

7 Божиќ 
  

19 Богојавление (Водици) 
  

27 Свети Сава за припадниците на српската заедница 
 
 

Месец 
Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

Февруари 
2021 

      

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 
 
 

Месец 
Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

Март 
2021 

      

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

 
23 Патронен празник на нашето училиште 

 

Април  
2021 

Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

 
8 Меѓународен ден на Ромите 
5 Втор ден Велигден за граѓаните од католичката вероисповед 

  

30 Велики Петок 
 
 

Месец 
Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

Мај 
2021 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

 
1 1 Мај, ден на трудот 

  

3 Втор ден Велигден 
  

13 Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам  

  

23 Национален ден на Власите 
  

24 „Св. Кирил и Методиј“, ден на сесловенските просветители и  
 

Месец 

Денови 

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Саб. Нед 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 
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Работни денови во првото полугодие 
 

Месец 
Број на работни денови по месеци 

Вкупно 
Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. 

Септември 2020 4 4 5 4 4 21 

Октомври 2020 3 4 4 5 4 20 

Ноември 2020 5 4 4 4 4 21 

Декември 2020 4 4 5 5 4 22 

Вкупно 16 16 18 18 16 84 

 
 

Работни денови во второто полугодие 
 

Месец 
Број на работни денови по месеци 

Вкупно 
Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. 

Јануари 2021 1 1 1 1 2 6 

Февруври 2021 4 4 4 4 4 20 

Март 2021 5 5 5 4 4 23 

Април 2021 4 4 4 5 4 21 

Мај 2021 3 4 4 3 4 18 

Јуни 2021 1 2 2 2 1 8 

Вкупно 18 20 20 19 19 96 

 
 

Работни денови во наставната година 
 

Наставна година 
Број на работни денови по месеци 

Вкупно 
Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. 

2020/2021 34 36 38 37 35 180 

 
 
             
           Во текот на наставната година во училиштето ќе 

се остварат 180 наставни денови. 
 
           Работните денови кога се изведуваат 

ученичките екскурзии и Денот на училиштето се 
наставни денови кога се изведуваат посебни 
програми. 

 
 
 
           Податоците од овој календар ќе им користат на 

наставниците при планирањето на наставата по 
наставни предмети во делот на временската 
реализација на планираните наставни 
содржини. 
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5 март Светски ден за заштеда на енергија 

22 март Светски ден за заштеда на водите 

7 април Светски ден на здравјето 

22 април Светски ден на планетата 

15 мај Светски ден за заштита на климата 

31 мај Светски ден против пушењето 

5 јуни Светски ден за заштита на животната средина 

16 септември Светски ден за заштита на озонската обвивка 

22 септември Меѓународен ден без автомобили 

08 октомври Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата 

15 октомври Меѓународен ден на пешаците 

16 октомври Меѓународен ден на храната  

Ден на акција на еко-училиштата- се реализира двапати во текот на една учебна година 

 

 
 
 
 
 

 

8.1. ЕКОЛОШКИ КАЛЕНДАР 
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1. Акциски планови  

 

1. Подобрување на просторните и материјалните услови за работа 

 
 Година 2020/2021  

  Временска рамка (месец)     Следење  

Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на 
спроведува

ње (ресурси) 

инструме
нти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице 

✓ x Потребен 
буџет 

1. Создавање 
подобри 
услови за 
изведување на 
наставата по 
ФЗО 

1.1  Изработка 
на идеен 
проект за 
спортска сала 

            Директор 
и 
проектен 
тим 

Физички и 
човечки 
ресурси 

Анализа 
на 
просторнит
е услови 

Изработен 
идеен 
проект 

Директор   

1.2  
Прилагодува
ње на простор 
за гардероби 

            Директор 
и 
проектен 
тим 

Физички и 
човечки 
ресурси 

Анализа 
на 
просторнит
е услови 

Прилагоден
а 
просторија 
за 
гардероба 

Директор   

1.3 Набавка 
дидактички 
материјали 
 

            Директор Изработен 
план 
 

Анализа 
на 
потребит
е по 
наставни 
предмети 

Набавени 
дидактички 
материјали 

Директор   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИСКИ ПЛАНОВИ 
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2. Подобрување на квалитетот на работењето на училиштето 
 Година 2020/2021  

  Временска рамка (месец)     Следење  

Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на 
спроведува

ње (ресурси) 

инструме
нти 

Очекувани 
резултати 

Одговорн
о лице 

✓ 
x 

Потребен 
буџет 

1Организирање 
на стручни 
предавање, 
советување  на  
родители 

1. 
Идендификација 
на ученици со 
три или повеќе 
слаби, 
нередовно ја 
посетуваат 
наставата и 
имаат 
несоодветно 
однесување; 
2.Изготвување 
распоред 
за советување 
3. Испраќање на 
покани за 
советување до 
нивните 
родители; 
4. Реализирање 
на советувањето 
5. Пишување 
извештај за 
советувањето 

            Психолог Програма од 
МОН  за 
реализација 
на 
советувањето 

- 
подготвена 
презентац
ија/план за 
советувањ
е 

- Родителите 
стекнале 
поголем увид 
во 
евентуалните 
конфликтни 
моменти со 
нивните деца 
и поголемо 
знаење за 
начините на 
нивно 
разрешување 
во насока на 
помош и 
поддршка на 
своите деца 
како ученици. 

Психолог 
Директор  

 Хартија, 
печатење и 
слично од 
уилиштето 

2 Изработка на 
програма и 
стратегија за 
професионален 
развој на 
наставниците  

2.1  
Идентификувањ
е на потребите, 
изработка на 
програма и 
стратегија за 
професионалнио
т развој на 
наставниците со 
јасни цели и 
приоритети во 
стручното 

            Директор, 
Наствани
ци, 
стручна 
служба,  
БРО 

Материјални 
и чпвечки 
ресурси и 
човечки 
ресурси 

Анкети, 
прашалниц
и,  
формални 
и 
неформал
ни 
разговори 

Успешно 
завршени 
обуки кој ги 
задоволуваат 
интересите на 
наставниците 

Директор  
стручна 
служба 
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усовршување на 
наставниот 
кадар.  
Обезбедување 
на средства за 
финансиска 
подршка на 
наставниот 
кадар за учества 
на 
обуки,конгреси, 
семинари и 
други 
професионални  
манифестации.  
Примена на 
здобиените 
знаења и 
вештини 
здобиени од 
поминатите 
обуки во 
наставата.  
Континуирана 
обука на 
наставниот 
кадар за приена 
на ИКТ во 
наставата 

3Подготовка на 
ажурирани 
портфолија за 
професионални
от развој на 
наставниците  
 

3.1 
Наставниците 
подготвуваат 
портфолија за 
нивниот  
професионален 
развој и 
напредок.  
Педагошката 
служба води 
уредна 
евиденција за 
активностите 
спроведени од 

            Директор, 
Наствани
ци, 
стручна 
служба 

Материјални 
и човечки 
ресурси 

Ажурирани 
портфолиј
а кои ги 
содржат 
сертифика
тите  
на 
наставниц
ите за 
поминатит
е обуки. 
Стручниот 
и  
професион

Конкретни 
резултати од 
секоја 
активност 
внесени во 
портфолиото  
и запишани во 
биографијата 
на 
наставникот. 

Директор и 
стручна 
служба 
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страна на 
наставниците е 
се дел од 
нивното 
перманентно 
стручно 
усовршување  

алниот 
напредок 
на 
наставнико
т 

4 Намалување 
на 
изостаноците  
 

4.1Следење на 
отсуствата на 
учениците од 
настава. 
Анализа на 
причините за 
отсуствата од 
настава 

            Раководи
тели на 
паралелк
ите , 
стручна 
служба 
одделенс
ки и 
наставни
чки совет 

Електронски и 
книжен 
дневник 

протокол 
за 
следење 
на 
изостаноц
ите,дневни
к за работа 

Намален број 
на изостаноци 

Директор, 
педагог , 
психолог, 
Совет на 
паралелки, 
Совет на 
родители 

  

5 Примена на  
современи 
наставни 
форми и 
методи кои 
овозможуваат 
поголема 
интерактивност 

5.1 Изработка на 
годишни 
програми на 
наставниците со 
примена на ИКТ 
во наставата 

            Наставни
ци 

Наставни 
програми и 
планови 

Евалуцион
ен лист за 
следење 
на 
квалитетот 
на 
годишната 
програма 

Изработени 
годишни 
програми 

Стручна 
служба 

  

5.2 Вклучување 
на учениците во 
изработка и 
презентација на 
проекти со 
примена на ИКТ 
и други техники. 

            Ученици 
и 
наставни
ци 

Компјутери, 
енциклопедии 
LCD проектор, 
телевизор 

Оперативи 
часови, 
проекти 

Изработени 
презентации и 
проекти со 
примена на 
ИКТ и други 
техники 

Наставниц
и 

  

 
3.Продолжување на реализацијата на додатна и дополнителна настава 

 

 Година 2020/2021  

  Временска рамка (месец)     Следење  

Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на 
спроведува

ње (ресурси) 

инструме
нти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице 

✓ 
x 

Потребен 
буџет 

1 Организирање и 
реализација на 

1.1Изработка 
на распоред 

            Стручна 
служба и 

Наставен 
план 

Дневник и 
распоред 

Изработен 
и усогласен 

Стручна 
служба и 
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додатна и 
дополнителна 
настава 

за додатна  и 
дополнителна 
настава 

наставни
ци 

распоред наставници 

1.2 
Одржување 
на родителска 
средба со цел  
запознавање 
на родителите 
со законската 
регулатива за 
задолжително
ста од 
присуство од 
дополнителна 
и додатна 
настава 

            Класни 
раководи
тели 

Родителски 
средби 

Изјави од 
родители 

Запознаени 
родители 
со 
потребата 
од 
присуство 
на додатна 
и 
дополнител
на настава 

Класни 
раководители 

  

1.3 
Реализирање 
на додатна и 
дополнителна 
настава  

            Наставни
ци 

Одржување 
на часови по 
додатна и 
дополнителна 
настава 

Дневник, 
оперативе
н час за 
додатна и 
дополните
лна 
настава, 
дневни 
планирања 

Одржани 
часови по 
додатна и 
дополнител
на настава 
согласно 
распоредот 

Наставници   

 
 
Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем 

ЕКО-СТАНДАРД 1. Заштеда на енергија  
Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија. 
Цели: Намалување на потрошувачката на електрична енергија за 10% во споредба со претходната година. 

   

Точки на акција Начин на реализација  Време на 

реализација 

Одговорен  Потребни средства 

1. Замена на сите светилки со 
енергетско штедливи 
светилки 

Набавка на штедливи 
сијалици, замена на 
постоечките светлосни тела 

Септември- Јуни Домаќинот во 
училиштето и 
директорот 

12500 денари 
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2. Санирање или замена на 
прозорците и вратите 

Поправка и замена на 
оштетените прозорци и врати 

Септември- Јуни Домаќинот во 
училиштето, 
техничкиот персонал 
и директорот 

 

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

Изработка на план за 
намалена потрошувачака на 
нафта 

Септември  Училишен 
координатор и 
домаќин н училиштето 

 

4. Редовно чистење на 
прозорците (еднаш неделно) 
за максимално искористување 
на сончевата енергија 

Чистење на прозорите со 
еколошки средстава за 
чистење 

Еднаш неделно Технички персонал 15000 денари 

5. Истакнување на упатства за 
рационално користење на 
електрична и топлинска 
енергија 

Изработка на упатстава за 
рационално користење на 
електричната и топлинската 
енергија и поставување на 
истите на видни места 

Октомври  Ученици, наставници  

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

Избор на ученици за учество 
во еко- патроли, Формирање 
на еко патроли,  

На почетокот на секој 
месец во текот на 
учебната година 

Ученици, училишен 
координатор 
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ЕКО-СТАНДАРД 2. Заштеда на вода  
Полиса: Рационално користење на водата. 
Цели: Намалување на потрошувачката на вода за 10% во споредба со претходната година.  
 

Точки на акција Начин на реализација  Време на 

реализација 

Одговорен  Потребни средства 

1. Анализа на сотојбата на 
водоводната инсталација 
(цевки, славини, казанчиња и 
слично) 

Увид во состојбата на 
водоводните цевки, славини и 
казанчиња и слично 

Јули- Август Технички персонал, 
домакин во училиштето 

 

2. Замена и санирање на сите 
нефункционални чешми во 
зградата 

Замена и поправка на 
нефункционалните чешми во 
зградата 

Во текот на целата 
учебна година 

Технички персонал, 
домакин во 
училиштето, директор 

3000 

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

Замена и поправка на 
нефункционалните тоалетни 
казанчиња 

Во текот на целата 
учебна година  

Технички персонал, 
домакин во 
училиштето, директор 

3000 

4. Истакнување на упатства за 
рационално користење на 
водата 

Изработка на упатстава за 
рационално користење на 
вода и поставување на истите 
на видни места (во 
тоалетите) 

Октомври Ученици, наставници  

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

Избор на ученици за учество 
во еко- патроли, Формирање 
на еко патроли,  

На почетокот на 
секој месец во текот 
на учебната година 

Ученици, училишен 
координатор 
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ЕКО-СТАНДАРД 3. Одржување на зградата и здрава внатрешна средина  
Полиса: Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење. 
Цели: Обезбедување на здрави услови за работење и престој во училиштето и градинката. 

Точки на акција Начин на реализација  Време на 

реализација 

Одговорен  Потребни средства 

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

Одржување на аукција за 
продажба на скршени клупи, 
табли и столови и слично 

Август Директор и  пописна 
комисија  

 

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

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

август 2020- јуни 2021 
(тековно) 

Технички персонал 20000 денари 

3. При бојадисување на ѕидовите 
се користат еко бои или бои 
наречени ИОС (испарливи 
органски соединенија). 

Бојадисување на ѕидовите со 
еко бои 

Август  Претставници од 
родители 

10 000 денари 

4. Разубавување на ходниците, 
канцелариите и училниците со 
цвекиња. 

Садење  на саксиски 
цвекиња,  

Септември- октомври 
Март-јуни 

Ученици,наставници и 
технички перснал 

 

5. Истакнување на упатствата за 
одржување на зграда и здрава 
средина во училиштето и 
градинката во сите простории. 

Изработка и поставување на 
упатства 

Септември октомври Наставници и ученици  

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

Избор на ученици кои ќе 
бидат  дел од еко патролите 

септември Ученици и 
координатор 
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активности 

 
ЕКО-СТАНДАРД 4. Уреден и еколошки двор  
Полиса: Уреден и функионален двор кој е во согласност со потребите за заштита на животната средина. 
Цели: Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на кој максимално ќе користи 
за потребите на сите кои престојуваат во училиштето. 
 

Точки на акција Начин на реализација  Време на 

реализација 

Одговорен  Потребни средства 

1. Садење на локални дрвја на 
секои 5 м2 

Засадување на локални дрвја 
во дворт на централното и 
подрачното училиште 

Март-јуни Одговорен настаник, 
ученици 

 

2. Садење на листопадни дрвја 
на соодветна локација кои во 
лето ќе служат како заштита 
од сонцето, а во зима ќе ја 
пропуштаат светлината 

Засадување на листопадни 
дрвја во подрачното 
училиште во с.Нивичани 

Март -април Ученици и одговорен 
наставник 

 

3. Садење на локални цвеќиња. Засадување на локални 
цвеќиња во дворот на 
училиштето 

Септември-октомври 
Март - јуни 

Ученици ,технички 
персонал,координатор 

 

4. Поставување и означување на 
корпи за органско ѓубре, за 
хартија и за пластика. 

Поставување на корпи пред 
училишната зграда за 
селекција на отпад 

септември Технички персонал  

5. Санирање (бојадисување, 
врзување, лепење и сл.) на 
оградата или замена на 
оштетената ограда со нова 

Санирање на оградата во 
училишниот двор 

Февруари – Март 
2021 

Избрана фирма 30 000 

6. Редовно чистење на дворот Чистење на училишниот двор Двапати дневно Технички персонал  
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7. Формирање на еко-патроли 
(група на ученици, односно 
деца) вклучени во реализација 
на точките на акција, кои ќе го 
следат надгледуваат и ќе го 
контролираат процесот на 
имплементација на овие 
активности 

Избор на ученици  кои ќе 
бидат дел од еко патроли 

Септември- јуни Ученици и 
координатор 

 

 
ЕКО-СТАНДАРД 5. Отпад  
Цели: Едукација за намалување на отпадот преку организирана селекција 
 
 

Точки на акција Начин на реализација  Време на 

реализација 

Одговорен  Потребни 

средства 

1. Изработка на план за 
поставување на нови корпи 
за отпадоци за селекција на 
отпад 

Анализа на постоечкиот број 
на корпи за селекција на 
отпад и дали се поставени на 
соодветно место 

септември Директор, координатор 
и ученици и технички 
персонал 

 

2.  Анкетирање на учениците 
колку и каде се го 
селектираат отпадот во 
уилиштето и надвор од него 

Ќе бидат изработени анкетни 
листови со точно определени 
прашања  кои ќе дадат 
одговор за нивното базично 
знаење за селекција на отпад 
дали вопшто го селектираат 

септември Проектен наставник 
ученици и наставници 

200 

3. Поставување на упатства за 
селекција на отпад на видно 
место 

Изработка на упатства од 
страна на уцениците и 
наставниците за селекција на 
отпад преку организирана 
работилница за селекција на 
отпад 

Септември-ноември 
Јануари-февруари 

Училишен 
координатор, директор 
технички персонал и 
наставници, ученици и 
родители 

500 

4. Формирање на еко патроли 
кои ќе го следат, 

Ќе се организираат 4 еко 
патроли месечно кои ќе 

Ноември-јуни Одговорен наставник 
од велоипедски клуб 

200 
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надгледуваат и 
контролираат процесот на 
имплементација на овие 
активности  

направат свој план на 
проверка преку контролни 
листови и на крајот ќе дадат 
месечен извештај 

 
 

ЕКО-СТАНДАРД 6. Транспорт  
Цел: Едукација и информирање за одржлив транспорт преку користење алтернативни превозни средства и 
поставување на инфрастуктура 
 

 

Точки на акција Начин на реализација  Време на 

реализација 

Одговорен  Потребни средства 

1. Изработка на план за 
поставување и одржување на 
пристапни патеки до 
училиштето 

Анализа на теренот заедно 
со стручни лица и уценици  

септември Директор, 
координатор и лице 
од МВР и 
претставник на 
Општина Кочани 

 

2. Анкетирање на учениците 
колку возат велосипеди и 
други алтернативни превозни 
средства и дали сакаат да 
бидат членови на 
велосипедскиот училишен 
клуб 

Ќе бидат изработени 
анкетни листови со точно 
определени прашања  кои ќе 
дадат одговор за нивното 
базично познавање за 
велосипедизмот и колку 
ученици сакаат да бидат дел 
од клубот 

септември Проектен наставник 
одговорен за 
училишниот 
велосипетски клуб 

500 ден 

3. Да се изработи план за ново 
лоцирани места во дворот за 
поставување на паркинг 
места за велосипеди 

Скенирање на постоечката 
состојба со пакинг местата 
дали ги задоволуваат 
потребите и каде да се 
постават новите паркинг 
места 

Сепември- ноември Училишен 
координатор, 
директор, технички 
персонал и 
претставник од 
општина 

 

4. Работилница за правилно Видео презентација Декември Одговорен наставник 200 ден 
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користење на и возење на 
велосипедот во град и надвор 
од град и правилно возење во 
група 

од велосипедски 
клуб 

5. Практична вежба за возење 
на велосипед во урбана 
средина 

Организирање на претходно 
договорена тура со МВР за 
правилно возење 

Април  Училишен 
координатор, 
наставник од 
велосипедски клуб, 
наставници, 
родители, ученици 

 

6. Изработка на план за набавка 
и поправка на нови 
велосипеди 

Детална проверка на 
постоечката состојба на 
велосипедите и анализа на 
потребата на нови  

Мај  Претставник на 
велосипедскиот клуб 
од училиштето 

20000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цел: 
Преку дружење и патување да ја запознаеме нашата татковина и нејзиното минато. 

Воспитно образовни цели:  

➢ Да се запознаат со природните убавини на нашата држава; 

➢ Да се запознаат и прошират знаењата за споменици од историјата на македонскиот народ, како и спомен обележја на 

историски значајни личности; 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ 

УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ 

ПРОГРАМА ЗА ЕКСКУРЗИЈА ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ 
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➢ Да се запознаат со убавините на градот Скопје и неговите знаменитости;  

➢ Да се запознаат со различни животински видови и начинот на нивна исхрана; 

➢ Да се запознаат со воздушниот сообраќај; 

➢ Да се стекне навика за културно однесување при патување;  

➢ Да се развие позитивен однос кон природните богатства на РМ; 

➢ Да се развие еколошка свест; 

➢ Да се социјализираат, да се развие чувство за колективна заштита и да се стекне искуство за осамостојување и грижа за 

себе; 

 

Време на реализација: Мај 2021 

         Содржина и опис на активности: 
           Скопје посета на:  
           - Меѓународен аеродром Скопје 
           - Црква Св. Спас, 
           - ЗОО 
           - Стара чаршија 
              
 Одговорен наставник на екскурзијата: 

           Силвана Ивановска 
 

        Наставници:  

Благојчо Стоилов,  
Гордана Манева   
Силвана Ивановска и 
Маја Лефкова. 

       Присутни ученици: Учениците од трето одделение од ООУ „Раде Кратовче“ 
       Времетраење на екскурзијата: 
         Еден ден – од 07:00 до 17:00 часот 
 

        Следење на реализацијата: Во текот на изведувањето на екскурзијата ќе биде следена реализацијата на планираните цели, 
односно содржини и активности. Ќе се приберат показатели за активностите на учениците, нивната мотивираност и ангажираност за 
учење преку истражување, соработка со другите. По изведувањето на екскурзијата ќе се изготви извештај од страна на одговорниот 
наставник. 
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 Локации за посета и правци на патување: 
         - Кочани –Тргнување во 7:00 часот 
         - Скопје – Меѓународен аеродром Скопје, црква Св. Спас и Стара чаршија 
         - Кочани – Враќање во 17:00 часот 
 

Техничка организација: 

Релација Посетени места Време на посета Цел на посетата 

Тргнување од Кочани  7.00  

Скопје 
 

Меѓународен аеродром Скопје 
 
Црква Св. Спас 

 
 

 
ЗОО 

 
 
Ручек  
 
Стара Чаршија 

8.00 – 09.00 
 

   09.30-10.00 
 

 
 

10.30 – 13.30 
 

 
13.45 – 14.45 

 
15.00-15.45 

 

Запознавање со воздушниот сообраќај 
 
Запознавање со историјата на 
македонскиот народ и животот и делото 
на народниот херој Гоце Делчев 
 
Запознавање со различни животински 
видови и начинот на нивно одгледување 
 
Под Кале 
 
Запознавање со традицијата и културата 
во минатото 

Враќање во Кочани  17.00  

Начин на финансирање: Родители/старатели 
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Цел: 

Преку дружење и патување да ја запознаеме нашата татковина, нејзиното минато и нејзините природни убавини. 

Воспитно образовни цели:  
➢ Да се запознаат  и прошират знаењата на учениците  со начинот на производство на електричната енергија во термоцентрала;  
➢ Да се запознаат со начинот на производство на електрична енергија во ТЕЦ Неготино 
➢ Да се запознаат и прошират знаењата за лозарството како дејност во Македонија; 
➢ Да се запознаат и прошират знаењата за Тиквешкото езеро и неговата искористеност; 
➢ Да се запознаат со изгледот на неистечни води (природно езеро) преку посета на Дојранското Езеро и запознавање на живиот 

свет во него; 
➢ Да се запознаат со поимот граничен премин; 
➢ Да се запознаат со природните убавини на градот Струмица; 
➢ Да се запознаат и прошират знаењата за христијанството и манастирите;  
➢ Да се запознаат со историските локалитети во Македонија и нивното значење 
➢ Да се развие љубов кон татковината и нејзините вредности; 
➢ Да се развие интерес за природата и градење на еколошки навики; 
➢ Да се поттикнат и исполнат позитивни емоционални доживувања; 
➢ Социјализација. 

  
 Време на релизација: Мај 2021 
           Содржина на активности: 
            Неготино - посета на ТЕЦ Неготино 
            Кавадарци – посета на лозарски насади во Тиквешијата, Тиквешко езеро и ХЕЦ Тиквеш 

                           Дојран – запознавање со Дојранското езеро и неговото значаење за развојот на туризмот 
            Струмица – Колешински водопади, запознавање со историското значење на манастирите Вељуса и Водоча, на 
црквата „Св. 15 тивериополски маченици“ 
     Штип – Исар, запознавање со историскиот локалитет, црква Св Никола 
            Кочани – враќање во 20.00 часот 

 
   Одговорен наставник на екскурзијата: 

             Анита Стојанова 

ПРОГРАМА ЗА ЕКСКУРЗИЈА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ 



 

  
        45 

 

  

 
Наставници:  

Моне Велков, 
Снежана Јорданова,  
Анита Стојанова. 
 
Присутни ученици: Учениците од шесто одделение од ОУ „Раде Кратовче“ 

           Времетраење на екскурзијата: 
           Два дена – од 7:00 до 20:00 часот 

 Следење на реализацијата: Во текот на изведувањето на екскурзијата ќе биде следена реализацијата на планираните цели, 
односно содржини и активности. Ќе се приберат показатели за активностите на учениците, нивната мотивираност и ангажираност за 
учење преку истражување, соработка со другите. По изведувањето на екскурзијата ќе се изготви извештај од страна на одговорниот 
наставник. 

              
   Локации за посета и правци на патување: 
         - Кочани –Тргнување во 7:00 часот 
         - Неготино – посета на ТЕЦ Неготино 
         - Кавадарци – посета на винарија Тиквеш, Тиквешко езеро и ХЕЦ Тиквеш 
         - Дојран – посета на Дојранско езеро 
         - Струмица – Колешински водоподи, Манастирите Водоча и Вељуса, црквата „Св. 15 тивериополски маченици“ 
         - Штип – Исар, црква Св Никола 
         - Кочани - враќање во 20.00 часот 

 

Техничка организација: 

1 ден 

Релација Посетени места Време на посета Цел на посетата 

Тргнување Кочани 7.00 Поаѓање 

Неготино Посета на ТЕЦ Неготино 09.00-10.30 Запознавање со начинот на производство 
на електрична енергија во термоцентрала 

Кавадарци 
 

Посета на винарија Тиквеш 
Посета на Тиквешко езеро и 

11:00 -13:00 
 

Запознавање со лозарството како 
примарна дејност во Тиквишко 
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ХЕЦ Тиквеш Запознавање со Тиквешкото езеро како 
излетничко место во тој регион и 
искористеноста на истото за производство 
на електрична енергија 

Дојран Ручек 
Посета на Дојранското езеро  
 
 
 
 
 
 
 
Посета на граничен премин 
Дојрани 

14:00- 15:00 
15:00 – 18.00 

 
Збогатување на знаењата на учениците за  
живиот свет во Дојранското езеро 
Проширување на знаењата за културата и 
начинот на живеење на населението крај 
Дојранското езеро (туризам, риболов со 
помош на птиците корморани) 
Запознавање со граничен премин како 
место каде може да се премине од една во 
друга држава 

Струмица  Пристигнување и сместување 
во хотел 

19.00 Вечера  

 

2 ден 

Релација 
 

Посетени места Време на посета Цел на посетата 

Струмица Хотел 8:00 – 9:00 Доручек 

Струмица Колешински водопади 
 

10:00 -12:00 
 

Запознавање со природните убвавини на 
Струмичкиот регион и животот и дејносра 
на населението во истиот 

Струмица Манастири Водоча и Вељуса 
 

12.30 -14:00 
 

Запознавање на верските објекти  како 
дел од историјата на македонскиот народ  

Струмица 
 

Црква „Св. 15 тивериополски 
маченици“ 

14:00 -14:30 Запознавање на верските објекти  како 
дел од историјата на македонскиот народ 

Струмица  Хотел  15:00 – 16:00 Ручек  
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Штип  Исар  17.30 – 18.30  Запознавање со историското значење на 
локалитетот 

Штип  Црква „Св. Никола“ 18.30 – 19.30 Запознавање на верските објекти  како 
дел од историјата на македонскиот народ 

Кочани  20:00 Пристигнување 

 
 
 
 
 
 
 
 

Цел: 

Преку дружење и патување да ја запознаеме нашата татковина, нејзиното минато и нејзините природни убавини. 

Воспитно-образовни цели: 
- Да се запознаат и прошират знаењата на учениците за историски локалитети во Македонија 
- Да се развие интерес за историјата на нашата држава и бројните артефакти кои сведочат за културата на тие 

простори  
 -Да се запознаат со духовниот живот на монаштвото и иконописот во Македонија  
- Да се развие интерес за природните убавини на Македонија и подигање на еколошката свест 
- Да се поттикнат и исполнат позитивни емоционални доживувања; 
- Социјализација. 
Време на релизација:  Мај-јуни 2021 год. 

 Содржина и опис на активности: 
          - Кавадарци – запознавање со локалитетот Стоби 
          - Крушево – запознавање со спомен куќата на Тодор Проески, споменик „Македониум“, споменик Мечкин камен; 
          - Охрид - пристигнување и сместување; 
          - Охрид - Запознавање со животот и дејноста на Свети Наум и со историското културно наследство на Македонија; 

                         - Охрид – запознавање со природните убавини на градот Охрид, културно историските вредности и знаменитостите 
значајни за развојот на туризмот – Лихнидос, Стари град, Антички театар, Плаошник и Самоилова тврдина; 

          - Струга - запознавање со природните убавини на Вевчански извори; 

ПРОГРАМА ЗА ЕКСКУРЗИЈА ЗА IX ОДДЕЛЕНИЕ 
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          - Дебар - Посета на  манастир Св. Јован Бигорски со објаснување за неговото значење за развојот на христијанството 
и запознавање со убавините на националниот парк „Маврово“; 
          - Скопје – факултативна прошетка низ Скопје, 
          - Кочани – Враќање во 21:00 часот 
  
 Одговорен наставник на екскурзијата: 
              Глигорчо Гацовски 

Наставници:   

Слободан Зафиров,  
Саша Ѓениќ и  
Глигорчо Гацовски и 
Антонио Стојанов. 
Присутни ученици: Ученици од деветто одделение од ООУ „Раде Кратовче“. 

 Времетраење на екскурзијата: 
 Три  дена – од 7:00  (прв ден ) до 21:00 часот (трет ден) 

 Следење на реализацијата: Во текот на изведувањето на екскурзијата ќе биде следена реализацијата на планираните цели, 
односно содржини и активности. Ќе се приберат показатели за активностите на учениците, нивната мотивираност и ангажираност за 
учење преку истражување, соработка со другите. По изведувањето на екскурзијата ќе се изготви извештај од страна на одговорниот 
наставник. 
 

Локации за посета и правци на патување: 
    - Кочани –Тргнување во 7:00 часот 
           - Кавадарци – посета на античката населба Стоби 
           - Крушево – посета на Спомен куќа на Тодор Проески, споменик „Македониум“, споменик „Мечкин Камен“ 
           - Охрид – пристигнување и сместување 
           - Охрид – разгледување на градот – Лихнидос, Стари град, Антички театар, Плаошник, Самоилова тврдина 
           - Струга – посета на Вевчански извори 
           - Дебар – разгледување на манастирот Св. Јован Бигорски и националниот парк „Маврово“ 
           - Скопје – факултативна прошетка низ Скопје 
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Техничка организација: 

    1 ден 
 

Релација Посетени места Време на посета Цел на посетата 

Тргнување Кочани 7.00  

Кавадарци Стоби 10.00 -11.00 Запознавање со историски вредности 
и знаменитости 

Крушево (ручек) 
 

Спомен куќата на Тодор 
Проески, споменик 
„Македониум, споменик Мечкин 
Камен, 

12.30 -15.30 Запознавање со ликот и делото на 
Тоше Проески 
Запознавање со историски вредности 
и знаменитости 
  

Охрид 
 

Хотел 
 

18.00 
 

Сместување и вечера                          

   
   2 ден 

 

Релација Посетени места Време на посета Цел на посетата 

Охрид Хотел 8.00-9.00 Доручек 

Охрид „Св. Наум Охридски“ 9.45-11.30 Запознавање со животот и дејноста 
на Свети Наум и со историското 
културно наследство на Македонија 

Охрид  „Св. Наум Охридски“ 13.00-14.00 Ручек 

Охрид  Лихнидос 
Стари град 
Антички театар 
Плаошник 
Самоилова тврдина 

15.00-19.00 Запознавање со историски 
вредности и знаменитости 

Охрид Хотел 20.00 – 23.00 Свечена вечера 

    



 

  
        50 

 

  

       3 ден 
 

Релација Посетени места Време на посета Цел на посетата 

Охрид Хотел 8.00 -9.00 Доручек 

Струга Вевчански Извори 10.00-12.00 Запознавање со приордните 
убавини на Македонија 

Дебар Св.Јован Бигорски 
 

13.00 – 14.00 Запознавање со историски 
вредности и знаменитости 

Маврово Национален парк „Маврово“ 15.00 – 16.00 Ручек 

Скопје Факултативна прошетка низ 
Скопје 

17.00 -19.00 Запознавање со историски 
вредности и знаменитости 

Кочани  20.45 Пристигнување 

 

 

 

 

 

  
 Воспитно образовни цели:  
➢ Проширување на стекнатите знаења за растителниот и животински свет кој живее на брегот на Охридското Езеро; 
➢ Запознавање со животот и работата на населението од тој крај; 
➢ Проширување и продлабочување на знаењата на учениците за културното наследство на словенскиот  народ; 

➢ Интерпретација на литературни текстови, како и рецитирање на песни, со тематика „Охридско Езеро“; 
➢ Усно и писмено изразување на своите доживувања и впечатоци од престојот на брегот на Охридското Езеро; 
➢ Ликовно претставување на природните убавини на  околината на Охридското Езеро; 
➢ Изразување впечатоци и чувства преку песна; 
➢ Оспособување на учениците да мерат, споредуваат и пресметуваат должини во природни услови; 

ПРОГРАМА ЗА НАСТАВА ВО ПРИРОДА ВО V ОДДЕЛЕНИЕ 
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➢ Оспособување на учениците за изработка на предмети за секојдневна употреба од материјали во непосредната 
околина; 

➢ Да се запознаат подобро, да го продлабочат другарството и да се развијат кај нив позитивни особини и навики за 
соживот и надминување на националните,социјалните и други разлики кои постојат меќу нив 

➢ Развивање интерес за спортски активности, забава, рекреација и создавање навики за здраво живеење. 
 
 Задачи:  
➢ Напосредно разбирање, сфаќање и запознавање со природните и општествените појави и предмети во средината; 
➢  Набљудување, проучување и стекнување нови знаења за природните убавини.  
➢ Запознавање со природните убавини на градовите Охрид, Струга и нивната околина. 
➢ Набљудување, проучување и стекнување нови знаења за културно- историските споменици и градбите од минатото. 
➢ Запознавање со културата, традицијата и обичаите на населението од овој крај. 
 

 Наставници: Светлана Кралова, Љупчо Горгиев и Татјана Тодорова 
 Присутни ученици: Учениците од V одд. 
 Времетраење и време на релизација: 4 ноќи, 5 дена / мај 2021 
 Место на тргнување: Во училишниот двор 
 Правци на патување: Кочани - Струга – Вевчани – Струга - с. Калишта - Струга – Охрид - Св. Наум - Охрид –Струга 
- Кочани 
 Техничка организација - превоз: Превозот ќе се врши со автобус 
 Начин на финансирање: родители/ старатели 
 

 Релација Посетени места Време на посета Цел на посетата 

 
 

1 ден 
 

Тргнување од Кочани, преку 
Прилеп, Битола, Охрид 

 11.00 заминување 

Р.Ц. „Мајски  Цвет 2010“  18.00 пристигнување 
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2 ден 

Тргнување од Р.Ц. „Мајски  
Цвет 2010“ 
 
 

-Посета на Вевчанските 
извори; 
-На враќање од Вевчани 
посета на научниот музеј  
„Никола Незлобински“  и 
куќата на браќата 
Миладиновци и 
манастирскиот комплекс 
во с.Калишта. 

 
 
 
 
 
 
 

8.30 -13.00 

-Запознавање со минатото, 
животот и работата на 
населението од тој крај. 
- Проширување на стекнатите 
знаења за растителниот и 
животински свет кој живее на  
брегот на Охридското Езеро; 
-запознавање со старата 
архитектура 
 

 Струга – Р.Ц. „Мајски  Цвет 
2010“ 

 13.00 – 13.15 пристигнување 
 

 Р.Ц. „Мајски  Цвет 2010“ - 
Струга 

 14.00 – 17.30 Запознавање со убавините на 
градот Струга 

 Струга – Р.Ц. „Мајски  Цвет 
2010“ 

 17.30 – 17.45 пристигнување 
 

 
 
 
 
 
 

3 ден 

Тргнување од Р.Ц. „Мајски  
Цвет 2010“ 

 
 
 

8.30 тргнување 

  
-Музеј на вода, „Св.Наум-
Охридски“ 
 
  
-Посета на културно 
историските споменици 
во Охрид (црквата 
Св.Софија, 
Анфитеатарот, 
Самуиловата Тврдина, 

 
10.30 – 13.00 

 
 
 

 
15.15 – 17.30 

 

- Проширување  и  

продлабочување  на  знаењата  

на  учениците  за  културното  

наследство  на  словенскиот  

народ; 

- Запознавање со животот и 
работата на населението од тој 
крај во минатото и денес. 
-запознавање со стариот  дел 
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Плаошник, Св. Јован 
Канео, пристаништето и 
Старата чаршија)  

на градот Охрид и старата 
архитектура; 
 
 

Охрид – Р.Ц. „Мајски  Цвет 
2010“ - Струга 

 17.30 – 17.45 пристигнување 

 
4 ден 

 

Р.Ц. „Мајски  Цвет 2010“ - 
Струга 

  реализација на настава во 
природа и останати активности 

 
5 ден 

 

Р.Ц. „Мајски  Цвет 2010“ - 
Струга 

 14.30 заминување 

Кочани  20.00 пристигнување 

 
Програма за еднодневен есенски и пролетен излет за учениците од прво до деветто одделение 

 
Цел: Преку патување и дружење да ја запознаваме блиската околина, совладување и проширување на знаења, 
примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање со појавите и односите во природната средина, 
како и со историските знаменитости. 
 
Воспитно образовни цели:  

- развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 
- поттикнување и манифестирање на позитивни емоции; 
- запознавање и проширување на знаењата за христијанството; 
- социјализација и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе; 
- развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење. 

 
Време на релизација: октомври –ноември 2020 и април- мај 2021 

 
Содржина и опис на активности 
 
Месност Бавчалук за есенскиот излет 
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Посета на манастир Св. Василиј и Спортско рекреативен центар Пониква - Осогово за пролетниот излет 
 
Одговорен на еднодневниот излет: директорот на училиштето Благој Давитков 

 
Наставници: одделенски раководители од I-IX одделение 
Присутни ученици: Учениците од прво до деветто одделение  
Времетраење на излетот: 08.00 – 13.00 часот 
Следење на реализацијата: Во текот на изведувањето на екскурзијата ќе биде следена реализацијата на планираните 
цели, односно содржини и активности. Ќе се приберат показатели за активностите на учениците, нивната мотивираност и 
ангажираност за учење преку истражување, соработка со другите. По изведувањето на екскурзијата ќе се изготви извештај 
од страна на одговорниот наставник. 

 
 Техничка организација 
1 ден 
 

Релација Посетени места Време на 
посета 

Цел на посетата 

Тргнување 
од Кочани 

 08.00  

 Бавчалук  08.15 пристигнување 

  08.15 - 11.30 Заеднички излет во природа 

 
1 ден 
 

Релација Посетени места Време на 
посета 

Цел на посетата 

Тргнување 
од Кочани 

 08.00  

 Пониква – Осогово 
Манастир Св. 

08.45 пристигнување 
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Василиј 

  08.45 - 12.30 Заеднички излет во природа 

Враќање во 
Кочани 

 13.00  

Начин на финансирање: Родители/старатели 
 

 

 

 

 

 

 
            Слободните активности се остваруваат преку: 

➢ Изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во општествениот живот 
➢ Развивање интерес за природата и градење еколошки навики 
➢ Запознавање со културата и начинот на живее на луѓето во одделни краеви 
➢ Градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот 
➢ Развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности. 

           Сите имаат за цел совладување, прошурување на знаења, примена на вештини и ставови преку непосредно 
запознавање на појавите како и односи во природната и општествената средина, културно-историските знаменитости, 
индустриските и земјоделските капацитети, во согласност со воспитно-образовната работа на училиштето. За програмата 
за слободни активности која ја изработува стручниот тим, Совет на родители, БРО и Совет на општината, а Училишниот 
одбор ја одобрува оваа програма најмалку 10 дена пред нивното изведување предвидуваме едодневен излет (есенски и 
пролетен) со цел реализација на квалитетна воспитно-образовна работа во нашето училиште. 
  
 
 
 

ПРОГРАМА ЗА ДРУГИ СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ 
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ФОРМУЛАР ЗА ЧЛЕНОВИ НА ЕКО-ОДБОР 
Учебна година 2020/2021 година 

 
I. Податоци за градинката/училиштето 
 

Градинка/училиште ОУ „Раде Кратовче“ 

Општина Кочани 

Адреса „Борис Трајковски“ бр. 42 

Директор Благој Давитков 

Телефон 033-274-037, 033-274-032 

Фах 033-274-037 

Е-пошта radekratovce@gmail.com 

 

 Име и презиме Телефон Е-пошта 

Координатор на програмата Драган Трајчев 070382313 dtrajcev@gmail.com 
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Членови на Еко-одбор: 
 

 Име и презиме Позиција Институција 

1.  Благој Давитков Директор  „Раде Кратовче“ 

2. Марија Филипова Педагог и претседател на УО „Раде Кратовче“ 

3. Анита Стојанова Наставник  „Раде Кратовче“ 

4. Елизабета З. Стојанова Наставник  „Раде Кратовче“ 

5. Драган Трајчев Наставник  „Раде Кратовче“ 

6. Рада Иванова Наставник  „Раде Кратовче“ 

7. Дивна Јанушoва Наставник  „Раде Кратовче“ 

8. Анче Јованов Хаус мајстор „Раде Кратовче“ 

9. Тања Медарска Претседател на Совет на родители Централен регистар 

10. Тања Велкова                            Новинар  Телевизија Канал 8 

11. Ангела Василкова                      Ученик  „Раде Кратовче“ 

12. Наталија Михаилова Ученик  „Раде Кратовче“ 

13. Борис Медарски Ученик  „Раде Кратовче“ 

14. Иван Георгиев Ученик  „Раде Кратовче“ 

15. Ебру Бајрамова Ученик  „Раде Кратовче“ 

16. Викторија Стоилкова Ученик  „Раде Кратовче“ 

17. Славица Стојанова Ученик  „Раде Кратовче“ 

18. Еда Јакубова Ученик  „Раде Кратовче“ 

19. Вероника Грозданова Ученик  „Раде Кратовче“ 

20. Анастасија Богданова Ученик  „Раде Кратовче“ 

21. Филип Мијалков Ученик „Раде Кратовче“ 

22. Филип Ангелов Ученик „Раде Кратовче“ 

23. Тамара Јангеловска Ученик „Раде Кратовче“ 

24. Верица Николова Ученик „Раде Кратовче“ 

25. Кенедијан Демов Ученик „Раде Кратовче“ 
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* додајте редови по потреба 
 
 
 
 
 

II. Статистички податоци 
 

членови на еко-одбор машки женски вкупно 

ученици/деца 5 10 15 

наставници/воспитувачи 1 4 5 

вработени 2 1 3 

претставници од општина    

претставници од родители / 1 1 

претставници од НВО    

претставници од медиуми / 1 1 

претставници од бизнис сектор    

останати / / / 

ВКУПНО 8 17 25 

 
III.   Изјава  

 
Јас, Благој Давитков, директор на ООУ „Раде Кратовче“ со целосна морална и деловна одговорност изјавувам 
дека сите дадени податоци во овој формулар се точни и одобрени од страна на советот на 
градинката/училиштето. За сите промени во горенавдените податоци навремено ќе ја известиме 
канцеларијата на Програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ при 
Министерството за образование и наука. 
 
        
     Директор Благој Давитков                                                                                  Датум, јули, 2020 година/Кочани 
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ПРИЛОЗИ
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОР 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГ 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГ 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ХОР И ОРКЕСТАР 
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШЕН ОДБОР 
ПРОГРАМА ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ХУМАНИТАРНА РАБОТА  
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧКА ЗАЕДНИЦА 
ПРОГРАМА ЗА СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА СРЕДИНА И ЛОКАЛНА 
ЗАЕДНИЦА 
ПРОГРАМА ЗА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО ЗА УЧЕНИЦИТЕ и други. 
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Тим кој учествувал во изработка на Годишната програма на училиштето: 

 
1. Благој Давитков (директор)  
2.  Марија Филипова (педагог)  
3. Лиљана Зафирова (психолог)  
4. Тања Медарска (Совет на родители)  
5. Фиданка Манчова (одделенски наставник)  
6. Виолета Ангелова (одделенски наставник) 
7. Катица Петрова (предметен наставник) 
8. Лемпа Василова (предметен наставник)  
9. Елизабета Зафирова Стојанова (предметен наставник)  
10. Вера Стојкова (предметен наставник)  
11. Дарко Ристов (предметен наставник)  
12. Тони Стојанов (предметен наставник) 

13. Зоран Минов (предметен наставник) 

 
 
јули, 2020 година                                                                                                Директор  

Кочани                                                                                                              ------------------------  

                                                                                                                           Благој Давитков  

                                                                                                         

                                                                                                             Претседател на Училишен одбор  

                                                                           м.п.                                 ------------------------------------  

                                                                                                                            Марија Филипова 


