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ПОЈДОВНИ ОСНОВИ 

 

За изготвување на Годишната програма за работа на Средното економско правно училиште 

 на Град Скопје  “Васил Антевски - Дрен” од Скопје, се базираме врз појдовните основи без кои не  

може да се планира и воедно програмира образовната работа. 

- Законот за средно образование; 

- Националната програма за развој на образованието;  

- Статутот на училиштето;  

- Годишниот извештај за работа на училиштето за претходната учебна година; 

- Условите за работа во училиштето и условите во локалната средина; 

- Приоритетните подрачја во работата на училиштето;  

- Развојниот план на училиштето;  

- Државна стратегија за развој на образованието;  

- Извештајот од самоевалуацијата на училиштето и друго. 

 

     Програмата во целост е усогласена со Законот за Средно образование и Статутот на училиштето и 

истата ќе се реализира согласно одлуката за почеток на учебната година 2021/2022 донесена од 

Министерстворо за образование и наука на Република Северна Македонија. 

     

     На седницата на Училишниот одбор одржана на .... Август 2021  година со одлука се усвои  

Годишната програма на училиштето. 

 

Претседател на Училишен одбор 

Маргарита Поповска 

 

------------------------------ 
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1. Вовед 

Во планирањето на воспитно образовната работа опфатени се 1525 ученика, од I до IV година 

во два профила, од кои по 7 паралелки економски техничар и по 7 паралелки правен техничар 

од прва до четврта година. Вкупниот број паралелки и оваа учебна година се 56. 

Материјално-техничката опременост во училиштето во глобала ги задоволува целосно 

потребите за непречено одвивање на воспитно-образовниот процес. 

 Минатата учебна 2020/2021 година,  Годишната програма во целост се реализира. Истата 

беше прилагодена на наставата на далечина, која се спроведуваше онлајн, преку платформата 

Мајкрософт Тимс и други дигитални алатки, се со цел, целосно и навремено исполнување на 

наставната програма и другите училишни и вонучилишни активности. Во текот на работата беа 

констатирани одредени слабости кои беа надминати со следните активности: 

• зголемена соработка и координираност со стручните активи; 

•  секоj месец се одржуваа класни совети, т.е. совети на паралелка, со што секој ученик беше 

максимално следен и се превземаа  многу активности за да се подобри редовноста на 

учениците, дисциплината и успехот; 

• се зголеми соработката меѓу учениците, класните раководители и стручната служба во 

училиштето; 

• се зголеми соработката меѓу родителите, класните раководители, Директорот и стручните  

служби; 

Во   учебната   2020/21   година   многу  наши   ученици  земаа учество на повеќе натпревари во 

областа на спортот, прва помош и заштита, македонски јазик,  странски јазик, историја, против 

пожарна заштита, ликовна уметност на ниво на општина, град, држава и меѓународни натпревари и 

манифестации и постигнаа високи резултати. Голем број ученици учествуваа во проекти на 

регионално ниво и меѓународно ниво. 

 

 

 

 

 

 

 



  6  
СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“, Скопје 

2. Лична карта на училиштето 

Средно економско правно училиште на град Скопје „Васил Антевски -Дрен“ од Скопје, се наоѓа  

на подрачјето на општината Кисела Вода, како дел од општините на Град Скопје, на улица “Вера Јоциќ“ 

бр.4, сместено во класична зграда, тврда градба, со вкупна површина од 7284 м2. Освен зградата, 

училиштето располага со училишен двор, тревнат дел со зимзелени и други дрвни насади, со игралиште 

за ракомет и мал фудбал, игралиште за кошарка и одбојка, со вкупна површина од 7547 м2. Училиштето 

располага и со модерна опремена фискултурна сала, која беше целосно реновирана изминатата година. 

Објектот е наменска градба и е пуштен во употреба во 1980 година. Со оглед на тоа што се проширува 

дејноста на училиштето и бројот на паралелките, а поради големиот интерес за неговите струки и 

профили, набрзо ќе се јави потреба од нов простор за кабинетска и друг вид настава. Затоа се направени 

помали кабинети за практичната настава која се изведува со помали групи од класовите. На 

училиштето, особено му недостасува помошен простор за проширена дејност и за извршување на 

административно канцелариски работи. 

      Адреса:   Скопје, „Вера Јоциќ“ бр.4 

Телефон:  2 777-343 

Телефон/факс: 2 777-411 

Е-маил:  drensk@yahoo.com  

Web страна           www.vasilantevski.edu.mk 

 

2.1. Историјат на училиштето 

 

  Средно економско правно училиште на град Скопје „Васил Антевски-Дрен“ постои уште од 

1923 година кога е формирано како двегодишно трговско училиште. Две години подоцна прераснува 

во Трговска академија во која школувањето се одвивало низ четири години. За време на окупацијата 

училиштето било претворено во Трговска гимназија во која школувањето траело пет години. По 

ослободувањето, во духот на општествените промени, училиштето било преименувано во Економски 

техникум, а подоцна станува Средно економско училиште „Борис Кидрич“. Во 1963 година донесена е 

одлука на училиштето да му се додели и Средното управно училиште, па од учебната 1964/65 во склоп 

на Средното економско училиште „Борис Кидрич“ постојат и паралелки од правната струка. 

            Од 1993 година го носи името на народниот херој Васил Антевски-Дрен и сместено е во 

модерна, мошне убава училишна зграда која го замени стариот објект во кој училиштето работеше по 

земјотресот во 1963 год.  

  

 

mailto:drensk@yahoo.com
http://www.vasilantevski.edu.mk/
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2.2. Материјално - технички услови за остварување на воспитно-образовната 
работа 

 

 Училиштето располага со простор и опрема кои ги задоволуваат стандардите за квалитетно 

изведување на наставата според наставните планови и програми кои се изведуваат во училиштето. 

Трендот на доопремување на училиштето со потребна опрема за изведување на теоретска и практична 

настава нема да застане, напротив, училиштето и понатаму ќе настојува преку сопствените и други 

средства да го доопремува и осовременува. Оваа учебна година наставата ќе се изведува во училници 

со цел да се зачуваат компјутерите и училишниот инвентар од оштетување.  

 Бесплатните учебници кои ќе бидат добиени за учениците од Владата на РСМ, ќе бидат 

распоредени на секој ученик поединечно.  

 

a. Просторни  услови  

 

Наставни простории Број 

Училници 30 

Мини училници за практична настава 5 

Специализирани кабинети 8 

Простории за општествени и педагошки дејности 2 

Простории за наставниците 4 

Просторија за директорот 1 

Просторија за фотокопирање 2 

Просторија за референт за училишни прашања 1 

Простори за педагошко-психолошка служба 2 

Библиотека и читална   1 

Соба за соработка со родители  1 

Просторија за младинска организација и кариерен центар 1 

Просторија за културно-уметнички приредби 1 

Чајна кујна  1 

Кариерен центар  1 
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b. Опременост на училиштето 

Опременост на училиштето Број 

Компјутери 45 статични + 4 лап топ 

Графоскопи 5 

Разгласни станици 1-исправна 

ТВ-приемници 5 

Фотокопири 3 

Смарт табли 4 

Ласерски печатари 3 

Дигитален фото апарат 1 

Таблети 30 

ЛЦД-проектори 6 

Касетофони за практична настава  10 

Минисистеми 1 

Печатари - црно бели 3 

Печатари во боја  1 

Скенери  2 

  

Училишниот простор овозможува реализација на теоретска и на практична настава и кабинетска 

настава. На училиштето му недостасуваат простории за изведување на практична настава во четврта 

година поради наставната програма и работењето на Училишните компании, бидејќи класовите се 

делат на две половини. Алтернатива за надминување на овој проблем е наставата да се изведува со цели 

паралелки. Со адаптација на стакларникот на третиот кат се надеваме дека овој проблем ќе биде решен. 

На училиштето му недостасуваат помошни простории, како на пример, за работа на младинската 

организација (во моментов во иста просторија работат и младинската организација и кариерниот 

центар), за чување на архивска граѓа на училиштето, просторија за чување на алат и други споредни 

простории за службата за одржување на хигиената во училиштето и друго. Во оваа смисла се 

размислува и се превземаат активности за разрешување на овој проблем, со искористување на 

слободниот простор по пат на адаптација и друго приспособување на просторот, изградени се три мини 

училници од кои две за реализирање на практична и изборна настава и една за кариерниот центар и 

младинската организација. Како приоритетно се поставува прашањето за обезбедување и оспособување 

на простор за работа на наставниците, во времето кога не држат настава.  

Спортската сала и спортските терени во училишниот двор овозможуваат работа на секции кои 
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ги планираат наставниците по спорт и спортски активности. Се планира спортските терени да се 

реновираат и да се изгради фитнес центар под фискултурната сала. Планираните активности од 

драмската секција, рецитаторска секција, училишен хор, ПП секција, Црвен крст кои можат целосно да 

се реализираат, во општо образовниот кабинет кој е опремен со најсовремена аудиовизуелна опрема. 

Кабинетот по бизнис, сметководство, општо образовниот и информатика 1 и 2 (кои беа целосно 

реновирани) и еден кабинет од Кинеска донација овозможуваат работа преку додатна настава на сите 

оние ученици, кои сакат да истражуваат или да ги збогатуваат своите информации преку користење на 

Интернет мрежата, работа на мали училишни проекти.  

Училиштето ќе биде обезбедено со бесплатни учебници за учениците од Владата на РСМ. Во 

почетокот на учебната година ќе бидат распределени со упатство за чување на учебниците. Ќе бидат 

ангажирани класните раководители и библиотекарот за проверка на состојбата на учебниците во текот 

на годината. 

 

2.3. Структура на училиштето 

 

 

 

 

 

 

Членови на училиштен одбор (име и презиме) 

1. Маргарита Поповска 

2. Теодора Вучкова 

3. Катерина Туфа 

4. Фани Мечкарова 

5. Весна Бошковска 

6. Марина Петровска 

7. Ана Атанаскова 

8. Трајко Трајковски 

9.  Жаклина Џаџева 

10.  Јелена Василевска 

11.  Сашо Деспотовски 

12.  Ивана Стојанова 

 

 

 

Членови на совет на родители (име и презиме) 

1. Учета Давор 

2. Богдановски Мишко 

3. Крстевски Тони 

4. Златевска Аница 

5. Весна Бошковска 

6. Жаклина Џаџева 

7. Прва година родител 

8. Прва година родител 

 

Стручни активи (видови) 

1. Економски актив 

2. Правен актив 

3. Општообразовен актив 

Членови на ученичка заедница (број на ученици) 56 ученици, претседателот од секој клас 

Членови на еко-одбор (број) 21 вработени во училиштето+56 ученици 
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2.4. Вработени во училиштето 

2.4.1. Воспитно-образовен кадар во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“, Скопје за учебна 2021 / 2022 год. 

 

Воспитно-образовен кадар во СЕПУГС ,,Васил Антевски-Дрен“ , Скопје 

учебна 2021 / 2022 год. 

Реден 

број 

Име и презиме на наставникот на 

/стручниот соработник 

Работно место Наставен предмет што го 

предава наставникот 

1 Тања Јовановска  Директор   

2 Ленче Кузманова Помошник 

директор 

Правни предмети  

3 Викторија Постолова Помошник 

директор  

  

4 Александра Дојчиновска Педагог   

5 Ива Стојановска Јакимовски Психолог   

6 Снежана Шеќероска Павлова Дефектолог 
 

7 Соња Панева-во мирување 

(дипломатски престој) 

Наставник Македонски јаз.и литература 

8 Николина Шопова Андова Наставник Македонски јаз.и литература 

9 Виолета Донева Наставник Македонски јаз.и литература 

10 Соња Енџекова Сопотска Наставник Македонски јаз.и литература 

11 Марина Димовска  Наставник Македонски јаз.и литература 

12 Мирјана Ташковска  Наставник Македонски јаз.и литература 

13 Ирена Николовска  Наставник Македонски јаз.и литература 

14 Христина Велјановска Наставник Македонски јаз.и литература 

15 Билјана Петровска Наставник Македонски јаз.и литература 

16 Политима Илиеска  Наставник Англиски јазик 

17 Теодора Паскалова Вучкова  Наставник Англиски јазик 

18 Кристина Димкова  Наставник Англиски јазик 

19 Анета Риммер  Наставник Англиски јазик 

20 Драгана Ѓореска  Наставник Англиски јазик 

21 Гордана Митева Петкоска Наставник Англиски јазик 

22 Ирена Стрејкиќ  Наставник Англиски јазик 

23 Катерина Туфа  Наставник Англиски јазик 

24 Ана Бранковска  Наставник Англиски јазик 

25 Маца Николовска Наставник Француски јазик 

26 Сенка Апостолоска Наставник Француски јазик 

27 Олга Атанасоска  Наставник Германски јазик 

28 Елена Бибовска Наставник Германски јазик 
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29 Мирче Јакимоски Наставник Математика 

30 Соња Крајческа Наставник Математика 

31 Оливера Дуевска Наставник Математика 

32 Александра Дамеска Наставник Математика; Математика за 

економисти 

32 Борче Јошевски Наставник Математика за економисти 

33 Моника Колевска-породлино отсуство Наставник Информатика 

34 Моника Златановска Наставник Информатика 

35 Љупчо Коцевски Наставник Информатика 

36 Мери Димитровска  Наставник Информатика 

37 Бобан Јовановски Наставник Историја 

38 Татјана Здравиќ  Наставник Историја 

39 Кристина Георгиева Тасевска-

породилно отсуство 

Наставник Историја 

40 Ирена Гочевска  Наставник Социологија 

41 Кристијан Ангелков Наставник Граѓанско образование 

42 Валентина Јакимовска  Наставник Граѓанско образование 

43 Дијана Стојановска Наставник Граѓанско образование 

44 Елизабета Брсакоска Георгиева Наставник Економска географија 

45 Лиљана Јанкуловска Наставник Правна група предмети 

46 Ленче Кузманова Наставник Правна група предмети 

47 Весна Рафајловска  Наставник Правна група предмети 

48 Ана Аџиевска  Наставник Правна група предмети 

49 Александар Канурков Наставник Правна група предмети 

50 Лилјана Поповска  Наставник Правна група предмети 

51 Снежана Бриндевска  Наставник Правна група предмети 

52 Радмила Куцуловска  Наставник Правна група предмети 

53 Виолета Јанчевска  Наставник Правна група предмети 

54 Соња Станинова  Наставник Правна група предмети 

55 Анета Стефановска  Наставник Правна група предмети 

56 Светлана Вељаноска  Наставник Правна група предмети 

57 Маргарита Поповска  Наставник Правна група предмети 

58 Зорка Јованова  Наставник Правна група предмети 

59 Викторија Сотироска  Наставник Правна група предмети 

60 Данче Раевска  Наставник Правна група предмети 

61 Ѓорѓе Милошевиќ  Наставник Правна група предмети 

62 Мирјана Тошевска  Наставник Правна група предмети 

63 Јасна Трајаноска Наставник Правна група предмети 

64 Зорица Петреска Наставник Правна група предмети 

65 Ангела Динева Китаноска Наставник Правна група предмети 

66 Билјана Ниновска  Наставник Економска група предмети 

67 Виолета Несторовска  в Економска група предмети 

68 Весна Трајковска  Наставник Економска група предмети 

69 Билјана Палчевска  Наставник Економска група предмети 

70 Горан Симоновски  Наставник Економска група предмети 
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71 Лилјана Стојковска  Наставник Економска група предмети 

72 Лила Дамеска  Наставник Економска група предмети 

73 Александар Мијоски Наставник Економска група предмети 

74 Анета Тодоровска  Наставник Економска група предмети 

75 Елена Трајковска Наставник Економска група предмети 

76 Елица Жупановска  Наставник Економска група предмети 

77 Славица Ковачевска Велкова Наставник Економска група предмети 

78 Лидија Ќосева  Наставник Економска група предмети 

79 Татјана Паскоска  Наставник Економска група предмети 

80 Анета Павловиќ Дуева  Наставник Економска група предмети 

81 Фани Мечкарова Стевковска Наставник Економска група предмети 

82 Елена Црвенова Трајковска Наставник Економска група предмети 

83 Билјана Петревска Наставник Економска група предмети 

84 Лила Ристовска  Наставник Економска група предмети 

85 Гордана Митева  Наставник Економска група предмети 

86 Жанета Петровска Наставник Економска група предмети 

87 Билјана Панговска  Наставник Економска група предмети 

88 Маја Бошковска  Наставник Економска група предмети 

89 Емилија Ампева – породилно отсуство Наставник Економска група предмети 

90 Дафина Богданова Костадинова Наставник Економска група предмети 

91 Андријана Серафимовска Наставник Економска група предмети 

92 Радојка Хелман Денковска Наставник Економска група предмети 

93 Небојша Живковиќ Наставник Спорт и спортски активности 

94 Данка Поповска Наставник Спорт и спортски активности 

95 Даниела Тофилоска Поповска Наставник Спорт и спортски активности 

96 Елена Мицковска Наставник Спорт и спортски активности 

97 Даниел Ниниќ Наставник Спорт и спортски активности 

98 Боби Кузмановски Наставник Спорт и спортски активности 

99 Маргарита Киселичка  Наставник Ликовна уметност 

100 Кристијан Стојановски Наставник Музичка култура  

ПРИЈАВЕНИ И ВО ДРУГИ УЧИЛИШТА 

101 Валентина Костовска Наставник Историја 

102 Весна Вучковска Наставник Историја-изборна 

103 Софка Христовска Наставник Француски јазик 

104 Александар Давидовски Наставник Правна група предмети 

105 Емануела Есмерова Наставник Економска група предмети 

106 Сузана Станковска Наставник Економска група предмети 

107 Катерина Георгиевска Наставник Математика 

108 Маја Аевска Наставник Социологија 
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Одд. 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 
118 16 101      1   

Број на 

наставен кадар 
99 14 85         

Број на стручни 

соработници 
4  4         

Административ

ни работници 
3  3         

Техничка 

служба 
11 2 8      1   

Директор 1  1         

 

2.5. Ученици 

Статус на ученик во училиштето се стекнува со запишување во уписните рокови одредени од 

Министерството за образование и наука за учебната 2021/2022 година. 

      Во училиштето се образуваат ученици со два профила: економска техничар и правнен техничар, 

во рамките на економско-правна трговска струка. 

      Запишувањето на учениците е според критериумите дадени во Конкурсот објавен од 

Министерството за образование и наука и критериумите донесени од Наставничкиот совет на 

училиштето (за минимум бодови за четиригодишно образование за економски техничар минимум 60 

бодови, за четиригодишно образование за правен техничар минимум 60 бодови). 

      Соработката со учениците ќе се базира врз основа на потребата ученикот да се третира како 

активен субјект во наставата и севкупниот живот на училиштето, да се почитува неговото мислење и 

да му се даде можност истото да го искаже. Учениците треба да се мотивираат да постигнуваат 

подобри резултати за што ќе бидат пофалувани и наградувани. 

      За да имаат јасна слика за својот статус и улога во училиштето и општеството учениците ќе 

бидат навремено запознаени со своите права и обврски. 

Пред се секој ученик треба да се почитува како личност без разлика на своите способности, 

талент, пол, раса, култура, традиции, националност, верска припадност и социјална положба, но исто 

така ученикот е должен да ја почитува личноста на своите соученици, наставници, родители, 

надворешни соработници и други вработени во училиштето.  
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Год. Бр. на класови Бр. на ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Роми Други 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

I 14 320           

II 14 396 123 225 0 0 3 4 2 3 15 21 

III 14 409 145 224 0 0 3 0 0 1 13 23 

IV 14 400 137 240 0 0 0 0 1 1 6 15 

 

3. Мисија и визија на училиштето 

3.1. Мисија 
 

Ние сме Средно економско правно училиште на град Скопје „Васил Антевски -Дрен“. Средина 

на свесни, принципиелни, културни и доблесни индивидуи. Градиме заемна доверба и почит. Ученикот 

е центар на сите наши заложби и ангажирања. 

      Нашите приоритети во сите степени и форми на образование се: квалитетни образовни услуги, 

надминување на стереотипите и развивање на нивото на културата на однесувањето. 

      Современо опремените училници овозможуваат високо професионална интегрираност на 

теоретските и практичните знаења. На учениците да им овозможиме да постигнат успех во рамките на 

наставниот план и програма во воспитно-образовниот процес, кој ќе го промовира моралниот, 

менталниот и физичкиот развој во училиштето и општеството, да стекнат знаење и вештини кои ќе 

бидат корисни во нивниот понатамошен живот и работата за која ќе се определат.  

      За стопанството и јавната администрација подготвуваме стручно оспособени кадри од 

економската и правната струка. И повеќе од тоа - образуваме и воспитуваме за да можат учениците да 

го разберат процесот на учење за целиот живот, продолжувајќи го своето образование и на 

универзитетите во и надвор од Македонија и да решаваат проблеми и да имаат критичен однос кон 

ненаучените теории, идеи и идеологии, како и спрема носителите на истите. Тоа го правиме со личниот 

пример во професионалноста, блискоста, добрината и хуманоста. 

Перманентно заедно учиме од светските искуства.  

Нашето училиште подготвува ученици за мултикултурален и мулти лингвистички свет преку 

сваќање на економските и индустриските процеси, со развој на претприемничкиот свет и култура. 

Учениците се подготвуваат за живот, работа и создавање општество и економија кои се базираат на 

знаењето преку основните вештини: 

• работа на компјутери; 

• странски јазици; 

• образовно технолошка култура; 

• претприемништво; 
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• социјални вештини; 

• комуникациски вештини. 

     Мерки за нашата споредба се елитните едукативни организации во светот. Посветени сме на 

младиот човек со желба од него да се создаде корисен граѓанин кој ќе ги знае своите права и 

одговорности, знае да го цени и почитува секој без разлика на пол, раса, култура, национална и верска 

припадност, како и социјална положба.  

     Со родителот ја споделуваме љубовта кон неговото дете. Всушност на патот кон поставената цел на 

ученикот и училиштето, родителот е нашиот најголем соработник. Тој ни го доверил најскапото во 

животот - детето, да го воспитуваме и од него да направиме човек. Во интерес и наш и негов.  

3.2. Визија 
 

Да опстанеме како ефективно економско правно училиште во Република Северна Македонија, 

познато и признато во регионот и во Европа со високо квалитетно образование и како регионален 

центар за училишта од економска, правна и трговска струка преку; 

• Усовршените форми за работа со учениците; 

• Перманентното следење, развивањето и надградувањето на постојните и учеството во 

изработката на новите наставни планови и програми; 

• Соработката со работните и образовните институции; 

• Организацијата на работата; 

• Средината со здрава клима; 

• Средината со актуелна училишна култура; 

Организација со широк спектар на вонинституционални форми 

• Преквалификации, доквалификации и усовршување на кадри; 

• Курсеви за граѓанството -интелектуални услуги, финансиски, правни, сметководствени и др. 

работи 

Средно економско правно училиште на град Скопје „Васил Антевски -Дрен“ 

• Создавање на едукативна лабораторија; 

• Создавање и користење на образовен софтвер; 

• Обука на кадри. 

Меѓународна соработка со исти и слични организации 

• Работа на проекти; 

• Размена на искуства;  

• Обука на кадар. 
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Сегментите на нашата определба бараат и одрекување и знаење, затоа основна политика и 

порака е да создадеме и да го одржиме трендот на училиштето во кое сите учат. 

Организацијата на работата е сфера низ која се прекршуваат сите обврски и очекувања. 

Создавајќи организација во која сите учат, создаваме средина во која секој во исто време е незаменлив. 

Стремежот да се биде прв пред сите и да бидат задоволени сите очекувања од клиентот, и тоа навремено 

и квалитетно не принудува да примениме широк спектар на стратегии.  

 

4. Цели, приоритети и активности на училиштето 

      Целта на Средно економско правно училиште на Град Скопје „Васил Антевски-Дрен“ 

произлегува од самата дејност на училиштето како воспитно образовна установа која образува кадри 

од економска и правна струка. 

4.1. Општи цели на училиштето 

      Општите цели на училиштето за образовните профили кои се образуваат во нашето училиште 

е лесно, ефикасно и професионално да ги применуваат стекнатите знаења, да се оспособуваат 

учениците да ги решаваат и разрешуваат прашањата од доменот на нивната работа, да можат да 

користат стручна литература и документација, самостојно да се самообразуваат и усовршуваат во 

текот на нивниот живот, да бараат стручна помош за она што не се во состојба сами да го решат, да се 

оспособуваат за тимско работење и извршување на работата и тоа да им причинува задоволство, да се 

навикнуваат на самодисциплина и одговорно извршување на своите обврски итн. 

     Цел на средно економско правно училиште на Град Скопје „Васил Антевски -Дрен“ е да ја зачува 

долгогодишната традиција, зошто во нашето училиште се стекнуваат првите економски и правни 

знаења потребни за во стопанството, јавната администрација и науката . 

Училиштето се грижи нашите ученици да се стекнат со знаења и да се развиваат како граѓани, да 

се учат на тимска работа, да се подготвуваат за живот, да го осознаваат светот на работата, да се 

подготвуваат како идни родители, да се грижат за околината, да го сфатат значењето на животот и 

системот на вредности, да развиваат позитивни ставови и да се подготвени за самопроценување.  

4.2. Посебни цели 

Средно економско правно училиште на Град Скопје „Васил Антевски-Дрен“ како воспитно-

образовна установа за наведените струки ги има и следниве посебни задачи: 

• Подобрување на квалитетот на наставата преку користење на информатичка технологија, 

современи форми и методи на работа; 

• Перманентно следење, развивање и надградување на постојаните наставни планови и 

програми и наставните содржини; 
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• подобрување на интерперсоналните односи; 

• подобрување на соработката со родителите и градење на партнерство меѓу училиштето и 

семејството; 

• унапредување на соработката со локалната средина; 

• градење на училишна клима која го поттикнува учењето; 

• вклучување и работа на проекти; 

• унапредување на оценувањето согласно со квалификациони стандарди; 

• подобрување на редовноста на наставниците и учениците. 

4.3. Задачи и активности 

     За остварување на поставените цели во училиштето ќе се превземат соодветни задачи и 

активности. 

Приоритет ќе се даде на следниве: 

• да се обучат наставниците преку организирани семинари за работа со информатичка 

технологија и користење на стручна литература, користење на современи аудио-визуелни 

нагледни средства и перманентна евалуација. 

• да се следи реализацијата на воспитно образовниот процес, соработка меѓу и во стручните 

активи, соработка со училиштата со сродни струки и профили, соработка со Бирото за    

развој на образованито, соработка со Министерството за  образование и наука, соработка со    

правниот и економскиот факултет и други сродни факултети; 

• да се воспостави уредна и пријатна средина за работа, систем на вредности и систем на 

наградувања, атмосфера на ред и дисциплина, добра соработка со родители, систем за 

развивање на позитивни ставови кај персоналот, систем за спроведување и донесување на   

одлуки, систем на отворени и чесни комуникации. Оваа задача ќе се реализира преку 

градење на заемна почит и довреба, соработка, колегијалност, другарување, отвореност, 

комуникативност, флексибилност, самокритичност, култура на однесување, одговорност, 

толерантност, несебичност, точност,  совесност, аргументираност, доследност и чесност. Ова 

е процес и клима од вредности и норми коишто ги канализираат наставниците и 

учениците во насока на успешно предавање и учење зголемувајќи ја ефикасноста на 

организациската поставеност во училиштето; 

• перманентна соработка со родителите преку општи родителски средби организирани од  

Директорот, родителски средби во класот организирани од класниот раководител,    

индивидуални со предметните професори и советодавни со педагошко-психолошката  

служба во текот на учебната година. 
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• изготвување на интерни и екстерни проекти по соодветни предмети со 

           натпреварувачки и презентерски карактер; 

• користење на стандардизирани и објективни тестови, проектни задачи,  перманентно 

следење на ученикот, отварање и ажурирање на личен картон на ученикот и доследно 

водење на педагошката евиденција; 

• водење на доследна педагошка евиденција од страна на класниот раководител и 

предметните наставници за отсуството на учениците, навремено известување и соработка    

со родителите, советодавно работење од страна на педагошко-психолошката служба, 

запознавање на учениците со обврските, правата и должностите од Статутот на 

училиштето, подобрување на безбедносните мерки во училиштето, изрекување на 

соодветни педагошки мерки и др. 

4.4. Приоритетни задачи 

• Подигнување на квалитетот на наставата преку осовременување на процесот на реализација 

со користење на опремени кабинети и активно користење на наставни средства и образовни 

технологии, преку имплементација на проектите „Бесплатни учебници“  и  „Компјутер за 

секое дете“. 

• Поттикнување и развивање на програма за ученици со посебни потреби. 

• Поттикнување на наставниот кадар за активно вклучување и реализација во меѓународни и 

домашни проекти.  

• Поттикнување на наставниот кадар за зајакната примена на воспитната дејност содржана во 

наставните единици. 

• Засилена работа на стручните активи со цел  усогласување на критериумите и стандардите  за 

реализација и вреднување на наставата преку извршување на самоевалуација.  

• Користење на е-дневник. 

• Учество на училиштето во Спортските Лиги организирани од Град Скопје. 

• Интегрирање на еколошката едукација во училиштето преку разни форми и активности во 

склоп на наставата. 

• Промоција на училиштето, градот и државата преку земање учество во меѓународни проекти 

и други активнсти. 

• Зголемување на соработката со бизнис секторот и други надворешни институции. 
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5. План за евалуација на воспитно-образовната работа 

5.1. Следење и вреднување во функција на унапредување на наставата и 
постигнувањата 

      Имајќи го во вид фактот дека без неопходните и навремени дадени информации за текот и 

резултатите на процесот не е можно истиот плански да се раководи и управува, не обврзува тоа да го 

правиме. 

 Работата на нашиот наставник и досега не била оставена  и препуштена да се одвива стихијно, 

непланирано и неорганизирано. Таа се следи, се анализира и усовршува. Наставата како најважен 

сегмент од воспитно-образовната работа во училиштето ќе биде предмет на континуирано следење. 

Следењето на воспитно-образовната работа ќе се реализира на повеќе нивоа и во него ќе учествуваат 

сите субјекти кои непосредно неа ја реализираат, Директорот, неговите помошници и стручните 

соработници во наставата, а секако дека оспособувањето на наставниците за сопствено самооценување, 

анализирање и вреднување на сопствената работа ќе доведе до поголеми резултати. Ова доколку 

повеќе, ако се знае дека луѓето работат подобро кога сами ги откриваат и идентификуваат проблемите 

во своето работење. Во таа насока ќе бидат и планирани активности за оспособување на наставниците 

за самооценување и за акциони искажувања, зашто преку нив ќе се направат обиди: 

• Преку сознанијата за реалната стварност и практиката да се најдат нови идеи се со цел таа 

да се подобри и насочи кон визијата; 

• Од реалната практика да се дефинира и проучува проблемот; 

• Да го дијагностицира проблемот и изнајде решение за решавање на истиот; 

• Да се донесе одлука и истата да се спроведе; 

• Да се контролира, анализира во функција на развој. 

      Со ваквиот приод на самооценување се подобрува работата на наставниците. 

      Следење на реализацијата на различни форми и методи во наставата се врши преку посета на 

наставни часови од страна на директотот. За ваквите планирани посети на часови ќе бидат 

информирани наставниците. 

      Организирање на посета на демонстрациона-настава, односно нагледен час ќе се врши и оваа 

година со што во договор со стручни соработници од  ЦССО, БРО ќе се подготви и проследи истиот. 

Ваквото искуство се покажало како позитивно. На ваков начин стручното усовршување на 

наставниците во примената на нови форми и методи се изведува со практична примена, а не преку 

теоретски предавања и излагања. 

      Како форма за стручно усовршување на наставниците се користи и стручното усовршување на 

наставниците преку пренесување на сознанијата и искуствата од посетените семинари. Така 

реализираните семинари, организирани од страна на ЦССО и БРО во целост се пренесени  од 
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наставниците присутни на семинарите до сите вработени во стручните активи. Исто така ќе се 

организираат и интерни семинари од областа на образовна технологија, проектна работа, нова улога на 

наставникот, тимска работа и сл. Особено обрнато е внимание на планирањето и подготовката на 

наставата и тоа: на глобалните годишни планирања, тематските и дневните или оперативните 

планирања на наставните единици. Во таа смисла, и во овој дел ќе се организираат низа 

активности(предавања) кои програмски ќе продолжат и во текот на оваа учебна година. 

 

5.2. Следење, анализирање и оценување на постигнатите резулати во воспитно 
образовната дејност 

     За тоа колку учениците постигнале и во кои области им треба помош, е основа за  постигнување 

на повисоки резултати во воспитно-образовната дејност. Навремената информација им дава можност 

на оние ученици кои не успеале да го совладаат материјалот да дознаат каде, во која област и колкава 

помош им е потребна, или колку постигнале и уште колку ќе треба да постигнат за да ги остварат своите 

желби. Заради тоа на ова подрачје и оваа учебна година систематизирано ќе се  следи проверувањето и 

оценувањето на успехот што го постигнуваат учениците по одделни наставни предмети и останатите 

воспитно-образовни резултати. Посебно внимание ќе се посвети на следење на континуираноста во 

оценувањето, како и на јавноста и на објективноста на оценката. Планираните активности кои ќе се 

реализираат преку советите на паралелките со можност за следење и вреднување не само на работата 

на учениците, туку и на севкупната работа на наставниците кои ќе се одржуваат еднаш во месецот или 

на крајот од секое тромесечие.  

а. Преку работата на советите на паралелките можеме да ја следиме, анализираме и 

вреднуваме реализацијата  на: 

• успехот, редовноста и дисциплината на учениците; 

• редовната настава; 

• дополнителната;  

• додатната; 

• изборната; 

б. Да ги следиме, анализираме и вреднуваме постигањата на учениците 

• анализирање на прибраните податоци од дијагностичкото, формативното и сумативното 

оценување на учениците, 

• следење на постигањата во воспитно-образовната работа, 

• анализа на воспоставените и користените методи, постапки и техники за проверување на 

постигањата на учениците. 
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    в. Да ја следиме и притоа согледаме и изнајдеме начин за реализирање и анализа на 

специјална педагошка работа и помош на учениците. 

• откривање на учениците на кои им треба посебна педагошка помош, 

• осознавање на социо-емоционалниот развој на учениците, 

• анализа на воспоставените односи на доверба и соработка меѓу наставникот и учениците 

и меѓу самите ученици, 

• откривање и разрешување на конфликти во паралелката, 

• организирање на потребната психолошко-педагошка помош. 

• откривање и идентификување на талентирани ученици. 

 г. Да добиеме сознанија и вреднуваме сорабитката со  родителите 

• планирање и реализирање на заеднички родителски средби, 

• анализа, планирање и реализација на информираноста на родителите за развојот и 

напредокот на учениците, 

•  анализа на степен на воспоставената комуникација со родителите на учениците, 

• анализа на сознанијата добиени од воспоставената комуникација со родителите на 

учениците. 

     За постигнување на целосен успех во работата на училиштето потребно е заедничките цели 

на училиштето да се пренесуваат до секој субјект, зошто секој субјект во училиштето има свој 

придонес во реализацијата и постигнувањето на заедничките цели. Затоа треба да се стави во 

движење процесот кој ќе ги обедини напорите на сите субјекти вклучени во работата и животот на 

училиштето. 

• Наставникот како личност со развиено општо човечки квалитети. 

• Наставникот со стручност, компетентност и способност да ги потпомогне учениците да 

се развиваат во определени области. 

• Наставникот со професионално-педагошка компетентност да образува и воспитува, да 

конструира и реализира педагошки пеоцес, користејќи разни методи, постапки, извори и 

средства со кои ќе го води развојот на учениците. 
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5.3. Планирање, следење и анализа на работата на стручните активи 

      Стручниот актив е најкомпетентно, но истовремено и најодговорно стручно тело за реализација 

на планираните програмски задачи по одделни групи наставни предмети. Стручниот актив треба да 

биде одговорен носител на воспитно-образовните задачи. 

Планирање, следење и анализа на реализираните задачи од воспитно-образовната работа:  

• изработка на годишни глобални планови, тематски и дневни(оперативни) планови. 

• планирање, реализирање и анализа на редовната настава по предметите од наставните 

области на активот, 

• на дополнителна настава, 

• на додатна настава, 

• на подготвителна настава за полагање на поправни испити, 

• на подготвителна настава за полагање на завршни испити, 

• планирање, реализирање и анализа на постигањата во воннаставните активности, 

• планирање на стручни екскурзии, посета на претпријатија, установи. 

Стручна разработка, анализа и развој на програмите од воспитно образовниот процес по 

тие наставни области 

• следење, разработка и анализа на реализацијата на одделни програми од воспитно 

образовната работа, 

• корелација во наставните содржини по одделни наставни предмети, области и начин  

на реализација на таквите тематски целини, 

• стручно усовршување, измени и дополненија на наставни програми. 

Стручно педагошко дидактичко усовршување на наставниците 

• учество на семинари, советувања и предавања(екстерни и интерни), 

• организирање на меѓусебна посета на часови и заеднички согледувања и анализа, 

• пренесување на позитивни искуства во реализација на нови форми и методи во 

изведувањето на наставниот процес, 

• анализа на применети нови методи на оценување, 

• усовршување на образовната технологија во воспитно - образовниот процес. 

• воведување на иновации, нови форми и методи во наставниот процес, 

• искористување на изворите на учење, современите наставни средства и помагала, 

• изработка и користење на нагледни средства и помагала, 

• изработка и користење на симулации на процеси, 

• изготвување на скрипти, наставни помагала и други материјали по одделни предмети,  

• Користење на ИКТ во наставата. 
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5.4. Вреднување на курикулум на училиштето 

      За навремена и квалитетна реализација на планираните активности во овој плански документ 

неопходно е потребно навремена контрола, евиденција и анализа како основа за севкупната реализација 

на воспитно-образовна дејност во училиштето. Досегашното искуство покажува дека колку контролата 

на реализацијата е почеста, толку отстапувањата во реализација на планираните активности е помала, 

а квалитетот на извршената работа е поголем. 

Со се почестата контрола и анализа можеме да добиеме сознанија за тоа што е направено, како 

е направено, кои се согледаните јаки или слаби страни (недостатоци), но исто така се изнаоѓаат 

патиштата за надминување на  покажаните слабости и постигнување на посакуваните резултати. Заради 

тоа, во училиштето се планира анализа на извршените активности според училишниот курикулум да 

се врши на секои три месеци и тоа: 

• во месец ноември со завршувањето на првото тромесечие, 

• во месец јануари со завршувањето на првото полугодие, 

• во месец март со завршувањето  на третото тромесечие од учебната година, 

• во месец мај со завршување на наставата за четврта година, 

• во јуни со завршувањето на наставната година, 

• во август со завршувањето на учебната година. 

 Вакви анализи во функција на развојот ќе се прават од сите субјекти вклучени во животот и 

работата во училиштето почнувајќи од работата на: 

• Советот на паралелките, 

• Училишен одбор, 

• Директор 

• Стручни соработници, 

• Наставничкиот совет, 

• Стручните активи, 

• Советот на родителите, 

• Ученичката заедница 

      Сите оние кои ќе партиципираат во планирањето на активностите во училиштето ќе треба 

истите и да ги контролираат, евидентираат, анализираат во функција на развој. Само така ќе одиме по 

патот кој води кон постигнување на поставените цели на училиштето. 
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5.5. Педагошка евиденција и документација 

      Заради постојано и системско следење, анализирање и вреднување на воспитно-образовната 

работа што ќе се остварува во текот на целата учебна година во сите подрачја на дејноста ќе се води 

педагошка документација. На тој начин ќе се обезбеди корисен фактографски материјал за проучување 

на прашањата и проблемите кои што како програмски задачи се содржани во овој документ. Од 

пропишаната документација во училиштето ќе се води: 

• Матична книга 

• Главна книга за завршен испит 

• Дневници за наставната работа 

• Дневници за слободните активности 

• Документи за поправни испити 

• Листови за евиденција и сведетелства 

• Статистички податоци 

• Извештаи и анализи 

• Индивидуални планови и програми за воспитно-образовната работа 

• Педагошки картон 

• Професионално досие 
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6. Календар за работа за учебната 2021/2022 година 
 

 

Член 1  

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во јавните средни училишта согласно 

програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и 

ученички одмор за учебната 2021/2022 година.  

Член 2 

 Учебната година во јавните средни училишта започнува на 1 септември 2021 година, а завршува на 31 

август 2022 година. Наставната година започнува на 1 септември 2021 година и завршува на 9 јуни 

2022 година, освен за учениците од завршната година од гимназиско образование, стручно образование 

со четиригодишно и тригодишно траење на образованието, уметничко образование и средно стручно 

образование за ученици со посебни образовни потреби за кои редовната настава завршува на 19 мај 

2022 година.  

Член 3  

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие.  

Првото полугодие започнува на 1 септември 2021 година и завршува на 30 декември 2021 година. 

Второто полугодие започнува на 20 јануари 2022 година и завршува на 9 јуни 2022 година. 

Член 4  

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор.  

Зимскиот одмор започнува на 31 Декември 2021 година и завршува на 19 јануари 2022 година.  

Летниот одмор започнува на 10 јуни 2022 година и завршува на 31 август 2022 година.  

Член 5  

За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна матура, училишна 

матура или завршен испит во јунскиот испитен рок, јавните средни училишта во времето од 20 мај до 

27 мај 2022 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за 

учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити, испити 

за побрзо напредување, матурски и завршни испити.  

За учениците од став 1 од овој член полагањето на поправните испити, испитите на годината, 

дополнителните испити и испитите за побзро напредување во мајската испитна сесија, ќе биде 

организирано во времето од 20 мај до 27 мај 2022. 

За учениците од завршните години на средното образование кои ќе полагаат државна матура, училишна 

матура или завршен испит во августовскиот испитен рок, јавните средни училишта во времето од 15 

јуни до 30 јуни 2022 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош 

за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити, испити 

за побрзо напредување, матурски и завршни испити.  

За учениците од став 3 на овој член полагањето на поправните испити, испитите на годината, 

дополнителните испити и испитите за побзро напредување во јунска испитна сесија, ќе биде 

организирано во времето од 15 мај до 30 јуни 2022. 

Јавните средни училишта во времето од 15 jуни до 22 јуни 2022 година и од 9 август до 15 август 2022 

година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои 

треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити и испити за побрзо 

напредување од прва, втора и трета година. 
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За учениците од став 5 од овој член полагањето на поправните испити, испитите на годината, 

дополнителните испити и испитите за побзро напредување во јунската испитна сесија, ќе биде 

организирано во времето од 15 јуни до 30 јуни 2022 година, а во августовската испитна сесија ќе биде 

организрано во времето од 9 август до 19 август 2022 година. 

Член 6  

Екстерните испити од државната матура во гимназиското образование во јунскиот испитен рок се 

спроведуваат во следниве термини:  

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 13 јуни 2022 година со 

почеток во 10 часот;  

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 

4 јуни 2022 година со почеток во 10 часот;  

За учениците од став 1 на овој член кои во јунскиот испитен рок не положиле дел или сите испити од 

државната матура во гимназиското образование или од оправдани причини не полагале државна матура 

или дел од државната матура во гимназиското образование во јунскиот испитен рок, се организира втор 

испитен рок во август во следните термини:  

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 12 август 2022 година со 

почеток во 10 часот;  

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 

10 август 2022 година со почеток во 10 часот;   

Интерните испити од изборниот дел од државната матура се спроведуваат во термини утврдени од 

училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишните предметни комисии и тоа: 

- Во јунскиот испитен рок во периодот од 15 јуни до 30 јуни 2022 година и  

- Во августовскиот испитен рок во периодот од 15 август до 19 август 2022 година 

Презентацијата и одбраната на проектната задача за учениците од гимназиско и четиригодишно средно 

стручно образование се реализира во периодот од 10 март до 21 април 2022 година и од 18 август до 24 

август 2022 година.  

Член 7  

Училишната матура во гимназиското образование, училишната матура во уметничкото образование и 

завршниот испит во четиригодишното стручно образование се спроведуваат во два испитни рока и тоа: 

јуни и август.  

Во јунскиот испитен рок:  

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски 

јазик и литература) на 14 јуни 2022 година со почеток во 9 часот.  

Во августовскиот испитен рок:  

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски 

јазик и литература) на 15 август 2022 година со почеток во 9 часот.  

Испитот од изборниот дел на училишната матура во гимназиското и во уметничкото образование, 

испитот од изборниот дел на завршниот испит во четиригодишното стручно образование и проектната 

задача се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на 

соодветните училишни предметни комисии и тоа:  

- во јунскиот испитен рок во времето од 15 јуни до 30 јуни 2022 година и  

- во августовскиот испитен рок во времето од 17 август до 23 август 2022 година.  

Презентацијата и одбраната на проектната задача за учениците од гимназиско и средно стручно 

образование се реализира во периодот од 10 март до 21 април 2022 година и од 18 август до 24 август 

2022 година.  
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Член 9  

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

Член 10  

Во текот на наставната година во јавните средни училишта во завршната година на образованието се 

остваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите останати години на образование се остваруваат 

најмалку 180 наставни денови.  

Член 11  

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. 

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 и манифестации од ставовите 1 и 2 на овој член. 

Член 12  

Феријалната практика се остварува во зависност од специфичноста на образовниот профил и се 

изведува за време на летниот одмор на учениците.  

Член 13  

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација на 

учебната 2020/2021 година во јавните средни училишта („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 55/21, 75/27). 

Член 14  

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2021 година.  

 

Бр. 18-11029/1                                                                                     Министер за образование  

22 јули 2021 година                                                                                     и наука, Скопје,  

                                                                                                                   Мила Царовска с.р. 
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7. Настава, реализација и место на реализација 
 

Во оваа учебна 2021/2022 година застапени се два образовни профили од економска - правна и 

трговска  струка: 

- Економски техничар I, II , III, IV година 

- Правен  техничар I, II , III, IV година 

Овие профили се со четиригодишно траење. 

      За специјалистичко образование -петти степен се размислува и ќе се организира по пат на 

консултативна настава, за која ќе биде потребно кандидатите да имаат две или три години работно 

искуство во струка, во зависност од специјалноста која кандидатите би ја избрале и би се стекнале со 

назив специјалист во профилот, доколку успее тоа да го верифицира училиштето.  

Профилите за занимања се верифицирани со акт на Министерството за образование, бр. 11-582/2 

од  07. 04. 2000г. 

Во учебната 2021/2022 годинa во училиштето се запишани и редовната настава ја следат 

ученици од овие паралелки: 

Прва година 

Од I-1 до I-7 економски техничар 

Од I-8 до I-14 правен техничар 

Втора година 

Од II-1  до II-7  економски техничар 

Од II-8  до II-14  правен техничар 

Трета година  

Од III-1  до III-7 економски техничар 

Од III-8 и III-14 правен техничар 

Четврта година  

Од IV-1  до IV-7  економски техничар  

Од IV-8 и IV-14  правен техничар 

  Во училиштето има вкупно 56 паралелки. 

 

Наставата во училиштето се одвива во две смени: првата смена започнува во 7:45 часот со 

учениците од прва и втора година, а втората смена започнува во 13:45 часот со учениците од трета и 

четврта година. Смените се менуваат на секои две недели. Дополнителните и воннаставните 

активности ќе се изведуваат во слободните училници во кои учениците имаат тој час спорт и спортски 

активности, како и во саботите. На ваков начин би можело со учениците целосно да се реализира 

дополнителната настава, воннаставните активности и да се постигнат планираните резултати. Ова го 

правиме заради искористување на просторните можности до максимум, од една страна и за 



  29  
СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“, Скопје 

задоволување на педагошките барања, од друга страна.  

Распоредот за класните раководства е направен кон средината на месец Јули, а распоредот на часови 

до средината на август.  

      И оваа учебна година, како и минатата, особено приоритет ќе се даде на воспитната улога на 

училиштето во делокругот на севкупната воспитно-образовна работа,  особено на воспитната улога на 

класниот раководител. За таа цел класните раководители се задолжуваат според дадените 

структурирани активности и насоки да изготват своја годишна програма за работа според афинитетите 

за одредени теми и содржини. Покрај тоа, дадени се насоки за работа на класните раководители во 

поглед на навремено информирање на родителите во согласност со Законот за средно образование и 

Статутот на училиштето. 

      Пред почетокот на летниот распуст е извршена распределбата на наставните предмети по 

извршители за да можат предметните наставници успешно да се подготвуваат за почетокот на учебната  

година. 

     За поуспешно реализирање на наставните планови и програми, за наставниците ќе бидат 

организирани семинари и обуки во текот на учебната година. На семинарите покрај содржината и 

начинот на реализирање на програмата наставниците ќе бидат вклучени и во работилници за 

подготовка на наставни единици.  

      Оваа година како приоритет ќе се обрне внимание на следење и вреднување на планирањето и 

подготовката на наставата.  

Сите предметни наставници се должни до 10. 09. 2021 год. да ги достават новите годишни глобални 

планови, како и првите наставни теми. Исто така, секој од нив треба да поседува дневна подготовка за 

реализација на наставниот час, која ќе биде предмет на систематско анализирање и вреднување. 

Забелешките во поглед на потешкотиите, како и слабостите на новите наставни планови и програми ќе 

се следи и евидентира како би можело воочените слабости на новите наставни програми да се 

надминат. 

      Оваа учебна година ќе се обрне внимание во подготовката на учениците за полагање на 

државната матура. Наставниците, покрај реализација на наставните содржини важни за полагање на 

државната матура ќе работат со учениците додатно на делови од наставниот материјал по барање и 

потреба на учениците. 

      Со цел да може ефикасно да се реализира планираната настава, распоредот на часовите по 

одделни предмети по потреба ќе се менува според предвидените наставни единици или вежби, така 

што барањето за блок часови ќе се реализира во целост, како и повремено што сметаме дека дава 

позитивни резултати и покрај тешкотиите при изработката на распоредот. 
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      Со опремата во сметачките кабинети на стручните активи им овозможува изготвување и 

целосно подготвување на наставен материјал. Наставниците можат овие материјали самостојно да ги 

изработуваат и искористуваат за свои потреби. Наставниот материјал ќе се изготвува и умножува на 

фотокопири со кое училиштето располага. 

  

7.1. Дополнителна настава 

Имајќи го во вид искуството од организирање и реализирање на дополнителната настава од минатата 

година, како и резултатите и задоволствата на родителите од ваков начин на помош на учениците, и 

оваа година ќе се реализира и за тоа ќе се води посебна евиденција и контрола. 

      Со ваквата евиденција на присутноста на учениците се има целосна слика за ученикот, така што 

секој предметен наставник или класен раководител може да го извести родителот на ученикот за 

неговата редовност во дополнителната настава. 

     Дополнителна настава ќе се изведува во два вида: 

а.  Континуирано изведување на дополнителна настава по предметите: 

• Математика  

• Странски јазици 

• Информатика 

б. Дополнителна настава се организира за ученици кои покажуваат континуирано слаби 

резултати во учењето, а особено ако: 

• Имаат најмалку две слаби оценки, 

• Имаат слаби резултати по одреден наставен предмет, 

• Отсуствуваат од наставата по одреден наставен предмет 

• На барање на ученикот или неговиот родител, односно старател 

     Дополнителна настава ќе се изведува во точно дефиниран распоред. 

      Со распоредот за одржување на дополнителната настава, училиштето ќе ги информира 

учениците преку класните раководители и предметните наставници. 

Училиштето е должно да ги информира родителите за одржување на дополнителната настава како и за 

редовноста на оваа настава од страна на нивните деца. 

      Училиштето најдоцна до 20 септември во тековната учебна година ќе истакне распоред за 

дополнителна и додатна настава за секој наставен предмет, на видно место во училиштето и истиот ќе 

го достави до Државниот просветен инспекторат. 

      На дополнителната настава ќе се следи редовноста на учениците и истита ќе биде евидентирана 

во посебен дневник за работа и дневникот за работа на паралелките. 
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      Во периодот од 21 мај до 30 јуни, и од 10 до 15 август, училиштето е должно за сите ученици  

кои полагаат државна матура да организира подготовка за полагање на поправните и редовните испити, 

како и подготвителна настава по завршните испити. 

      Ваквата подготвителна настава ќе се изведува и за учениците од сите други години по 

завршувањето на учебната година и тоа во период од 15 јуни до 30 јуни, како и од 15 до 20 август во 

августовскиот испитен рок.  

7.2. Консултативна настава 

  Консултативна настава ќе се организира како форма за укажување на помош на учениците пред 

сесиите за полагање на поправни испити, како и пред сесиите за полагање на државната матура. Ваква 

подготвителна или организирана како консултативна настава ќе се изведува како за редовните, така и 

за вонредните ученици кои во процесот на самообразование не се во состојба, или пак тешко можат да 

ја совладаат наставната материја. 

      Искуството од организираната консултативна настава во јунскиот и августовскиот испитен рок 

покажува постигнување на солидни резултати на поправните, а исто и организираната консултативна 

настава за редовните и вонредните ученици. 

      Консултативна настава е планирана со календарот на работа за оваа учебна година. 

7.3. Додатна настава 

  Додатната настава која досега ретко се организираше, ќе се организира  со цел учениците да ги 

продлабочат знаењата од одредена област за кои учениците ќе покажат интерес, а по претходно 

изготвена програма која ќе се проширува на иницијатива на учениците. Планирањето на ваквата 

додатна настава е во доменот на планирањето и програмирањето на работата на стручните активи и 

поодделните активности. Активите даваат свои програми за додатна настава од различни области (било 

да се работи за област кои ги продлабочуваат знаењата, или пак, се дел од продлабочени интереси на 

содржини кои ќе им користат во понатамошното образование). 

      Додатната настава може да се реализира надвор од работната недела на ученикот, во и надвор 

од просториите на училиштето. Ваквите активности на додатната настава можат да се согледат преку 

учество и работа на ученици на мали училишни проекти и меѓународни проекти во кои е вклучено 

училиштето. 

      При реализација ќе се применуваат современи комуникативни методи и технички средства со 

цел да се поттикне креативноста. Додатната настава, исто така, се евидентира во дневник за работа. 

Училиштето со цел да им овозможи на учениците да можат своите знаења од одредена област да ги 

прошират ќе учествува и на конкурси за мали микро и макро проекти и за тоа ќе пријавува свои 

ученици. 
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7.4. Поврзување на еко програмата со редовната настава 

 

Еко стандардите или стандарди за одржлив развој се водич за нашата образовна институција при 

создавање на полиса за развивање и усовршување на животната средина. Овие стандарди содржат 

јасно поставени цели кои носат конкретни и мерливи резултати. Со реализација на точките на акција 

од еко стандардите вршиме конкретни промени во средината кои доведуваат до финансиски заштеди 

и за институцијата и за пошироката заедница. 

Еко стандардите кои ги применуваме се 

-заштеда на енергија 

-заштеда на вода 

-Одржување на зградата и здрава средина во училиштето 

-Уреден и еколошки двор 

 

Во учебната 2021/22год се воведуваат девет теми за еколошко воспитание и едукација како 

основа за поврзување на праксата со теоријата и доближување на еколошките содржини до 

учениците.  

Темите кои се третираат  

1. Вода 

2. Енергија 

3. Училишен двор 

4. Здрава и чиста внатрешна средина 

5. Отпад 

6. Биодиверзитет 

7. Транспорт 

8. Здравје 

9. Одржлив развој 

Во процесот на учење и информирање за темите користиме интернет и литература која може да 

ја набавиме. 
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8. Воннаставна воспитно образовна дејност 

8.1. Слободни ученички активности 

  Заинтересираноста на учениците за слободните учнички активности произлегува оттаму што 

учениците од нашето училиште се присутни на сите општински и државни манифестации, натпревари 

и смотри. Секако дека ова претставува одлична можност учениците да се дружат спортувајќи, глумејќи, 

творејќи. Социјализацијата, другарувањето и меѓусебната соработка, доверба и толеранција се основа 

на ваквите активности која внесува позитивна енергија кај нашите ученици. Со анализата на 

делувањето на воспитно поле се укажува од потребата дека ваквите слободни ученички активности ќе 

бидат се повеќе застапени и присутни  во учелиштето. 

Во рамките на слободните ученички активности со научно-истражувачки карактер ќе бидат 

присутни слободни ученички активности од предметите од општо образовната група предмети, но и од 

економска и правна струка. 

 

     Спортски натпревари и секции 

При активот за спорт и спортски активности е планирана изведба на натпревари од општински, 

градски, регионален и државен карактер по следниве спортови: мал фудбал, ракомет, кошарка, одбојка, 

куглање, карате и шах (истите се реализираат во двете категории). Ментори на учениците кои ќе 

учествуваат во овие спортски активности се професорите по спорт и спортски активности.  

 Што се однесува до слободните ученички активности со културно-уметнички и спортски 

карактер ќе бидат формирани најразлични секции. Преку планираната работа на ваквите активности 

училиштето остварува и дел од програмата за соработка со локалната средина. 

Учениците ќе можат сите свои активности да ги презентираат и пред соучениците, наставниците 

и родителите во училиштето и надвор од него по повод празнувањето на Новогодишните и Божиќните 

празници, Патрониот празник на училиштето, Денот на пролетта, Денот на сесловенските просветители 

Св. Кирил и Методиј, за успешно завршување на наставната година, како и на манифестациите од 

локален карактер. 

 

     Младинска организација 

Во училиштето работи младинската организација која е дел од Националната младинска 

организација на стручните училишта (МАССУМ). Во оваа организација членуваат и работат ученици 

кои се подготвуваат за натпреварите како што се: јавно говорење, изготвување на маркетинг план - 

презентација на производи, презентација на сопственото училиште, интервју за работа, изготвување на 

филм, најдобра фотографија и сл. Акцентот е ставен на организациските способности на учениците за 

планирање и реализирање на активности во училиштето и во локалната средина како подготовка за 
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успешно менаџирање во реалниот живот и после завршување на школувањето. Младинската 

организација ќе продолжи да работи самостојно одржувајќи контакти со останатите локални 

младински организации на средните стручни училишта во Републиката. 

Во училиштето се врши обука на ученици во соработка со невладини организации (ХЕРА, МИА) 

со цел стекнатото знаење да го пренесат на своите соученици  од областа на заштита од СИДА, ХИВ и 

сексуално преносливи болести. Интересот е голем и ќе се продолжи  со оваа пракса на ПИЕР едукација 

и во оваа учебна година со вметнување на нови содржини.  

8.2. Феријална пракса и учење преку работа  

Оваа учебна година се планира учениците од економскиот и правниот смер, од прва и втора 

година, од нашето училиште, да изведуваат феријална пракса и учење преку работа, која ќе се 

реализира според упатствата од ЦССО, во период: 

- I и II година – во текот на јуни, јули и август 2022 година, учениците ќе реализираат феријална 

пракса по упатството и програмата од ЦССО во институции и компании со кои училиштето има 

склучено Меморандум за соработка. 

- III година – во текот на целата наставна година 2021/2022 година, 4 часа неделно (еден ден) 

учениците ќе извршуваат практикантска обука – учење преку работа, во институции и компании 

со кои училиштето има склучено Меморандум за соработка. 

- За учениците од IV година, континуирано во текот на целата учебна година ќе се реализираат 

посети на соодветни институции со кои нашето училиште има склучено Меморандуми за 

соработка ( Основен Суд Скопје, Правен факултет, КПД Идризово, Собрание на РСМ, 

Комерцијлана Банка, Рептил маркети и др. ). Сите ученици се стекнуваат со знаење од областа 

која ја изучуваат преку непосреден контакт со работата на вработените во тие институции. 

8.3. Активности и натпревари 

Активности и 

натпревари 

Опис на 

активностите/натпреварите 

Цели Временска рамка Носители 

Бизнис план Изработка на бизнис план: 

-краток опис на идејата   

-целна група на 

производот/услугата 

-проценка на ресурсите што  се 

потребни -финансиска анализа 

 

развој на 

претприемничкиот 

дух 

учење преку пракса 

развивање на 

креативност и 

иновативност 

стимулирање на 

тимската и  

Ноември/декември Директор 

Наставници 

Ученици 
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истражувачката 

работа  

 

Маркетинг план Изработка на маркетинг план: 

креирање на маркетинг микс 

 Истражување на пазарот 

Определување на цена на 

производот 

Карактеристики на производот 

Анализа на конкуренцијата 

 

учење преку пракса 

развивање на 

креативност и 

иновативност 

стимулирање на 

тимската и  

истражувачката 

работа  

 

Јануари/февруари Директор 

Наставници 

Ученици 

Организирање на 

натпревари на 

знаења 

Наставниците од правната и 

економската струка креираат 

стандардизирани тестови за 

проверка на знаењата и вештините 

на  на учениците. 

 

проверка на занењата 

на учениците 

проверка на 

стекнатите вештини 

на учениците 

 

Април Директор 

Наставници 

Ученици 

Изработка на 

промотивен 

материјал на 

училиштето 

Изработка на видео реклама 

Презентација 

Флаер 

Слоган 

 

 

Поголема 

идентификација на 

учениците со 

училиштето 

развој на 

креативноста и 

иновативноста 

развој на тимскиот 

дух 

 Директор 

Наставници 

Ученици 

Организирање на 

хуманитарни 

акции 

Собирање на  алишта 

Посета на домови за стари лица 

Посета на домот на деца без 

родители 

Развој на хуманоста 

кај учениците 

општествената 

одговорност и етиката 

алтруизмот кај 

младите 

Во текот на целата 

година 

Директор 

Наставници 

Ученици 

Профил на  

училиштето на 

социјалните 

мрежи (facebook, 

tweeter) 

Креирање на страна на 

училиштето на социјалните 

мрежи. 

Креирање на стручни тимови за 

изработка, следење и ажурирање. 

подобра промоција на 

училиштето 

проток на 

информации за сите 

активноисти  на 

училиштето до 

целните групи 

Во текот на целата 

година 

Директор 

Наставници 

Ученици 
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8.4. Планирани прoекти поддржани од Град Скопје 

 
     Проектите во областа на образованието се групирани според следните приоритети: 

• Истражување и промоција на правата на учениците во рамките на средношколскиот 

образовен систем  

• Унапредување на здрвјето на учениците и животната средина 

• Едукација и обука на средношколците за унапредување на вештините и знаењата од 

областа на ораторството, претприемништво, маркетинг и иноваторство 

• Организирање манифестации, културно-уметнички настани и поради 

средношколците кои завршуваат средно образование, промоција на најдобрите 

матуранити од средните училишта на Градот Скопје 

• Организирање соодветна манифестација за промоција на најдобрите матурани од 

средните училишта на градот  

• Организирање форуми, работилници, натпревари и манифестации за збогатување на 

програмите за воннаставни активности и унапредување на активното учество на 

учениците во училишниот живот  
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8.5. Меѓународни проекти 

 

СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“ континуирано работи и на меѓународни проекти во областа 

на образованието, со цел да оствари соработка со интернационални училишта, да ги сознае другите 

култури и да им овозможи на вработените и училиштето искуство во работа која е различна од 

домашната. Преку овие проекти се овозможува мобилност на вработените и учениците, промоција на 

училиштето, нашиот град и држава, размена на искуства, стекнување нови знаења и примена на истите. 

Планирани прoекти поддржани од Град Скопје 

Име на здружение Име на проект Временска рамка 

Здружение за заштита и 

унапредување на 

животната средина 

ЕКО ЛОГИК 

-  Камп за одржливост, епизода бр. 5-

Велосипедот како алатка за градење 

здрава младина 

Јуни - Октомври 

 - Унапредување на меѓуетничката 

интеграција во образованието и 

граѓанска вклученост 

Континуирано во текот на 

целата година 

Институт за европско- 

образовни, социо- 

културни и економски 

политики ЕВРОПА ЗА 

ТЕБЕ Скопје 

Унапредување на вештините за 

справување со насислтво во училиште 

преку интерактивни модели 

Јуни - Декември 

Здружение за едукација, 

комуникација и 

консалтинг ОХО 

- Дигитална етика Јуни - Декември 

Сојуз на специјални 

едукатори и 

рехабилитатори на 

РСМ 

- До квалитетно инклузивно образование 

во средните училипта на Град Скопје 

преку употреба на онлајн платформа за 

поддршка на учениците со попреченост 

Јуни - Декември 

СЕМОС ЕДУКАЦИЈА - Техничка обука за Мајкрософт Тимс Јуни - Декември 

Дирекција за култура и 

уметност 

- Средба на првиот со најдобрите Јуни 

Здружение на граѓани 

за подобрување на 

себеси и другите 

СФЕРА 

- Средношколски игри 2021 Септември - Октомври 

3Г СМАРТ АП 

Лабараторија за 

социјални иновации 

- Дигитален курс за 3Д моделирање и 3Д 

печатење за средноошколци 

Јуни- Септември 
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Подолу е табеларен преглед со краток опис на секој од проектите кои ќе се работат во текот на 

учебната 2021/2022 година. 

Име на проектот Цел Тим 

Robotics and Coding 

(2019-2022) 

Erasmus+ 

 

Користење на информатичка 

технологија во наставата, разбирање на 

апликациите кои се користат во 

наставата, зголемување на знаењата за 

користење на ИКТ кај наставниот кадар 

Координатор 

Ива Стојановска 

Јакимовски, психолог 

Culture, Creativity and 

Inclusion ERASMUS+ 

 

Размена на искуства меѓу земјите 

партнери во проектот, проширување на 

знаењата за различните култури преку 

креативни алатки и инклузија на лица со 

попреченост во образвониот процес. 

Координатор 

 Ива Стојановска 

Јакимовски, психолог 

Inovative Etwinner 

(2019-2021) (2022) 

Erasmus+ 

(поради светската 

пандемија, проектот е 

пролонгиран за една година) 

 

Користење на етвининг платформата и 

други дигитални алатки за подобрување 

на образовниот процес и размена на 

образовните искуства меѓу земјте 

учеснички. 

Координатор 

Александар Мијоски, 

проф по економски 

предмети 

From STEM to STEAM 

(2020-2022) 

Erasmus+ 

Наука, технологија и образование. 

Дигитални алатки кои ќе се користат во 

секојдневната настава и ќе го 

модернизираат образовниот процес. 

Координатор 

Кристијан Стојановски, 

проф. по музичка култура 

Integrating immigrants into 

society through innovative 

approaches in education 

(2020-2022) 

Erasmus+ 

Разбирање на бегалската криза и 

животот на имигрантите. Преку примери 

и размена на искуства да се воочат 

различни примери на нивна интеграција 

во општеството.  

Координатор, Кристијан 

Стојановски, проф. по 

музичка култура 

Arts in Science 

(2020-2022) 

Erasmus+ 

Изучување на научните предмети низ 

призма на уметноста. Вклучување на 

дигитални алатки во секојдневната 

настава, споредување на образовните 

Координатор 

Ива Стојановска 

Јакимовски, психолог 
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8.6. Екскурзии 
 

  Ученичките екскурзии претставуваат посебна форма на воспитно-образовна работа со која на 

организиран начин се прошируваат општите и стручните знаења на учениците. 

За таа цел оваа учебна година екскурзиите ќе се реализираат исклучиво според правилникот за 

екскурзии на Министерството за образованиение и наука на Република Северна Македонија со 

можност за промени на временските термини во зависност од временските услови. 

      Во прилог доставуваме програма за изведување на екскурзиите на СЕПУГС ,,Васил Антевски 

Дрен“. 

 

 

План за реализирање на екскурзии во СЕПУГС,,Васил Антевски –Дрен“ 

во учебната 2021-22 година 
 

        Ученичките екскурзии претставуваат посебна форма на воспитно-образовна работа со која на 

организиран начин се прошируваат општите и стручните знаења на учениците. 

     За таа цел оваа учебна година се планирани еднодневни и повеќедневни екскурзии и посети од 

воспитен, културен, забавен и стручен карактер со цел учениците да се запознаат со природните 

убавини на поблиската и пошироката заедница, со културно-историските знаменитости на Република 

Северна Македонија и земјите од Југоисточна Европа. Со организирање на стручните екскурзии 

учниците имаат можност да посетат разни државни институции, приватни и државни фирми, банки, 

суд и директно да се запознаат со нивната работа и начинот на кои функционираат. 

 

            Цели на екскурзиите: 

Училишните екскурзии на учениците имаат за цел усвојување и проширување на знаења, 

развивање на различните интереси на учениците, 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 

дејност на училиштето. 

системи меѓу повеќе Европски држави. 

Изразување на учениците преку 

уметноста, цртање, музика, игра, 

истражување. 
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           Кодекс за однесување на учениците за време на екскурзијата 

• задолжително почитување на законите на нашата држава и државата во која се изведува 

завршната екскурзија, 

                  достојно претставување на своето училиште, градот, државата, 

• забрана за конзумирање алкохол, употреба и трговија со дрога, 

• забрана за нарушување на јавниот ред и мир, насилно однесување и нанесување на 

материјална штета, 

• забрана за одалечување од групата без дозвола на одговорниот наставник и др. 

          Стручен тим на професори 

Стручен тим за завршна екскурзија:  

Директор: Јовановска Тања 

Раководител на екскурзијата:  професор Елизабета Брсакоска Георгиевска 

 Класни раководители на сите класови од прва до четврта година 

 Членови од совет на родители: Учета Давор и Ивана Стојановска 

           Планирани екскурзии и посети: 

     За учебната 2021-2022 година се планираат екскурзии планирани според програмите на стручните 

активи за I, II, III и IV година во месец март, април, мај 

I -реализација на екскурзија во месец, март, април, мај 

II- реализација на екскурзија во месец, март, април, мај 

III-завршна екскурзија во месец, март, април, мај 

IV-завршна екскурзија во месец, март, април, мај 

Дводневна научно - рекреативна екскурзија за вработените во текот на годината 

8.7. Општествено корисна работа 

     Целта на вклучувањето на учениците во општествено корисната работа е развивање на љубов и 

позитивен однос кон работата, одговорност и почит кон работниот човек, кон основните работни 

навики, умеења и вештини, правилно да се сфати улогата на физичкиот и интелектуалниот труд во 

животот на човекот. 

      Со вклучување на разновидни еколошки активности кај учениците се развива љубов кон 

природата и природните убавини и желбата и потребата за чиста и здрава работна и животна средина. 

      Училиштето ќе органзира општествено корисни акции и тоа: 

• Уредување на училишни кабинети, училници, ходници и останатиот простор со 
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поставување на паноа, програми, цртежи, цвеќиња и слично 

• Постојано уредување на училишниот двор и зелените површини, поставување на клупи и 

корпи за отпадоци 

• Организирање на разни собирни акции 

• Вклучување на учениците во работни акции организирани на ниво на Општината и Градот 

     Во организирање и изведување на задачите ќе учестуваат Директорот на училиштето, психологот, 

педагогот, предментни наставници и истата ќе се реализира во текот на целата учебна година. 

 

8.8. Ученички заедници 
 

     Во училиштето постојат:  

• Ученичка заедница на паралелката и  

• Ученичка заедница на училиштето. 

     Заедниците на учениците се составен сегмент во организацијата на животот и работата на 

училиштето. Преку нив учениците сами или заедно со наставниците и родителите се договараат, 

завземаат ставови и донесуваат одлуки за сите позначајни прашања што се во врска со животот и 

работата во училиштето. 

Задачи на ученичката зедница: 

• Да се превзема мерки и активности за поуспешно учество на учениците во воспитно – 

образовната работа и постигања на што подобри резултати 

• Да се поттикнува и развива иницијативноста, идентификување, дефинирање и 

конструктивно решавање на зедничките проблеми 

• Да придонесува за развивање и негување на другарски однос меѓу учениците 

• Да се потикнуваат учениците да го чуваат угледот на училиштето, да го одржуваат редот 

и дисциплината и да го зачуваат училишниот инвентар 

• Да придонесува во организирањето и споведувањето на општествено-културниот, 

забавно-рекреативниот и здравствено-хигиенскиот живот на учениците 

• Да се развива свеста за потребата од постојана и конструктивна соработка со 

раководителите на паралеката, наставниците и другите воспитно-образовни субјекти при 

решавањето на прашањата и проблемите во врска со наставата 

     Од учебна година 2018-2019, нашето училиште е дел од проектот Имплементација на 

конвенцијата за права на детето. Преку проектот во соработка со Коалиција СЕГА, во СЕПУГС 

„Васил Антевски Дрен“ е формиран тим за ресурсен пакет, кој ќе спроведе нов начин на избор на 

училишна заедница и ќе се вклучи дете првобранител. Во прилог е акцискиот план за ПРИМЕНА НА 
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РЕСУРСЕН ПАКЕТ ЗА УЧЕНИЧКО УЧЕСТВО И ЗАШТИТА НА ДЕТСКИ ПРАВА, за учебната 

2021/2022 година. 

Во оваа учебна година за избор на класна и училишна заедница ќе се користат моделите на избор 

на ресурсниот пакет, а ќе ги спроведува тимот за ресурсен пакет заедно со останатите 

вработени. 
АКЦИСКИ ПЛАН 

ЗА 

ПРИМЕНА НА РЕСУРСЕН ПАКЕТ ЗА УЧЕНИЧКО УЧЕСТВО И ЗАШТИТА НА ДЕТСКИ ПРАВА 

ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ „ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО“ 

 

Училиште:  СЕПУГС,,Васил Антевски Дрен“ -Скопје 

Период на спроведување: учебна 2021-2022 година 

Листа на членови на тим за ресурсен пакет: 

1. Радмила Куцуловска 

2. Викторија Сотироска 

3. Ирена Гочевска 

4. Ива Стојановска Јакимовски 

 
Реден 

број 

Активности Очекувани резултати Временска 

рамка 

Планиран 

број на 

часови за 

планирани 

активности 

Одговорност 

1 Информирање на 

наставниот кадар за 

активностите 

вклучени во 

ресурсниот пакет 

Дискусија околу 

активностите, 

прашања и 

информации околу 

ресурсниот пакет 

Август-прва 

половина 

1 Директор 

Тимот на ресурсен 

пакет 

2 Информирање на 

класните 

раководители за 

постапката на избор 

на класна заедница  

Дискусија околу 

изборот, прашања за 

правилата, 

прифаќање на 

начинот за избор, 

ентузијазам за 

успешно спроведени 

избори 

Август-втора 

половина 

2 Тимот на ресурсен 

пакет 

3 Избор на класна 

заедница 

Избор на класна 

заедница врз основа 

на правилата 

поставени во 

ресурсниот пакет 

Септември-1, 

2, 3 недела 

3 Класни раководители 

Тимот на ресурсен 

пакет 

4 Информирање на 

претседателите на 

класните заедници 

за учество во 

ученички заедница 

Подготвеност за 

изборот на заедница и 

парламент, 

дебатирање, прашања 

и одговори. 

Спремност за изборот. 

Септември 1 Тимот за ресурсен 

пакет 

5 Избор на 

раководство на 

ученичка заедница 

и други тела во 

состав 

Воведување на нов 

начин на избор на 

раководство на 

ученичка заедница 

Септември-

втора 

половина 

3 Комисија за прием на 

пријави, тимот за 

ресурсен пакет 

6 Работилница за 

подготовка на 

годишна програма 

за ученичката 

Проширување на 

знаењето на 

учениците кои се дел 

од училишната 

Октомври 1 Тим за ресурсен пакет 



  43  
СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“, Скопје 

заедница заедница, успешно 

подготвена и 

спроведена годишна 

програма 

7 Информација на 

класните 

раководители за 

воведување на 

моделот ученик 

правобранител 

Проширување на 

знаењето на 

вработените во 

училиштето во врска 

со моделот, функција, 

надлежности, 

дебатирање, прашања 

и одговори. 

Октомври 1 Класни раководители, 

педагошко-психолошка 

служба 

8 Повик за избор на 

ученик 

правобранител 

Пријавување на 

заинтересирани 

ученици за ученик 

првобранител. 

Октомври 1 Педагошко-психолошка 

служба 

9 Формирање на 

комисија за 

евалуација на 

пријави и 

спроведување на 

изборот на ученик 

правобранител 

Формирање на 

комисија за 

спроведување на 

избор-ученик 

правобранител 

Октомври/Но

ември 

3 Комисија за евалуација 

10 Промоција на 

избраниот ученик 

правобранител 

Прифаќање на 

ученикот 

првобранител. 

Ноември/деке

мври 

1 Ученик правобранител, 

ученичка заедница 

11 Состаноци на 

ученик 

правобранител и 

педагог 

Зголемување на 

соработката меѓу 

учениците и 

наставниот кадар, 

педагошко-

психолошката 

служба,  ефикасно 

решение на 

проблемите. 

Континуирано 

учебна 

2021/2022 

8 Педагошко –

психолошка служба 

12 Организирање на 

работилници 

Зголемување на 

знаењето кај 

учениците на 

зададена област 

врзани за правата на 

детето 

Континуирано 

учебна 

2021/2022 

6 Ученичка заедница, 

Тим за ресурсен пакет 

13 Организирање 

дебати 

Подобрување на 

критичкото 

размислување кај 

учениците, 

подобрување на 

вештините за 

комуникација и 

дебатирање. 

Март-Мај 

2021/2022 

2 Ученичка заедница, 

Тим за ресурсен пакет 

14 Спроведување 

анкета 

Добивање резултати. Април-Мај 

2021/2022 

2 Тим за ресурсен пакет 

15 Водење архива за 

тековни активности 

на проектот 

Прегледност на 

документацијата, 

Правење портфолио 

Континуирано 

2021/2022 

 Тимот за ресурсен 

пакет 

 

 

Тим на ресурсен пакет 
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Предлог програма за ученичка иницијатива за учебната 2021/2022 

 

Со почеток на учебната 2021/2022, по насоките од ЦСОО, училиштето во рамките на 

ученичката заедница, заедно со тимот кој ќе биде составен пред почетокот на учебната година, 

ќе спроведуваат програма за ученичка инцијатива, преку која ќе се поддржи ученичката 

заедница и демократскто учество на учениците во училиштето. 
 

СЕПТЕМВРИ Формирање на тим кои ќе работи на ученичката 

иницијатива 

Директор 

Училишен психолог 

Наставници по граѓанско образование 

ОКТОМВРИ Предлог програма за ученичка иницијатива Директор 

Училишен психолог 

Наставници по граѓанско образование  

Членови од ученичката заедница 

Одоговроен советник од ЦСОО 

НОЕМВРИ Изработка на анкетни прашалници за вклученаста 

научениците во демекратските процеси во 

училиштето и донесувањето на одлуки 

Директор 

Училишен психолог 

Наставници по граѓанско образование  

Членови од ученичката заедница 

ДЕКЕМВРИ Работилница за правата на детето и запознавање 

на учениците со нивните ученички права 

Директор 

Училишен психолог 

Наставници по граѓанско образование 

Претставници од канцеларијата на 

народниот правобранител 

ЈАНУАРИ Состанок со тимот и подготовка за изработка на 

промотивни материјали за ученичко учество и 

демократско функционирање на учениците 

Директор 

Училишен психолог 

Наставници по граѓанско образование  

Членови од ученичката заедница 

ФЕВРУАРИ Објавување на конкурс за изработка на формата и 

содржината на промотивните материјали 

Директор 

Училишен психолог 

Наставници по граѓанско образование  

Членови од ученичката заедница 

Одговорен советник од ЦСОО 

МАРТ  Дебата ЈАС КАКО ГРАЃАНИНИН, зајакнување 

на личниот и граѓанскиот идентитет 

Наставници по граѓанско образование 

Ученичка заедница 

Ученици претставници од секоја 

паралелка 

Одговорен советник од ЦСОО 

АПРИЛ Соработка со други организации (невладин 

сектор, други училишта и сл) за зајакнување на 

демократското учество на учениците 

Директор 

Училишен психолог 

Наставници по граѓанско образование 

Невладини организации 

Ученичка заедница 

МАЈ Ученичка трибина САКАМЕ, МОЖЕМЕ, СЕ 

ВКЛУЧУВАМЕ – како до поголема вклученост 

на учениците во секојдневниот живот на 

училиштето, емоционлано и ментално здравје 

(емпатија, сочувство 

Директор 

Училишен психолог 

Наставници по граѓанско образование  

Членови од ученичката заедница 

 

 
 

 

 

 

 



  45  
СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“, Скопје 

8.9. Секции и училишни клубови 

Во рамките на училиштето функционираат секции, училишни клубови и друштва, со цел 

збогатување на воннаставните активности, поттикнување на талентот кај учениците, развивање на 

одговорност и животни вештини кај истите. Сите подолунаведени екипи, секции и клубови се отворени 

за сите ученици кои ќе покажат интерес и се раководени од определени ментори. 

• Социјален клуб 

• Ораторски клуб 

• Драмска секција 

• Играорно друштво  

• Кошаркарски тим 

• Фусбал тим – женски 

• Одбојкарски тим 

• Стрелашки тим 

• Хор 

• Оркестар 

• Шаховска секција 

Подолу се одделни програми за некои од клубовите за учебната 2021/2022 година. 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОРАТОРСКИ КЛУБ 

Учебна година, 2021/2022 

С О Д Р Ж И Н А 

 

1.ИДЕНТИФИКАЦИСКИ ПОДАТОЦИ 

1.1. Струка во која се реализира програмата: ЕКОНОМСКА, ПРАВНА И ТРГОВСКА 

СТРУКА 

1.2.Образовен профил во кој се реализира програмата: ЕКОНОМСКИ И ПРАВЕН 

ТЕХНИЧАР 

1.3. Година во која се реализира програмата: I, II, III и IV година 

1.4. Назив на програмата: ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОРАТОРСКИ КЛУБ 

1.5. Област (подрачје) ЕКОНОМСКИ И ПРАВНИ ПРЕДМЕТИ  

1.6. Број на часови: од 18  до 66 часа (бројот на часови е флексибилен во зависност од 

потребите на тимот, наставник, ученици) 

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

- запознавање со вештините на јавно говорење 
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- обуки и вежби за јавно говорење 

- изучување на техники и начин на изготвување на подготвен и импровизиран говор 

- изучување на техники за вербална и невербална комуникација со слушателите 

- подготовка за јавни манифестации и натпревари 

 

3. ТЕМИ И АКТИВНОСТИ     

ТЕМИ ЦЕЛИ АКТИВНОСТИ 

ученик/ наставник 

БРОЈ 

НА 

ЧАСОВИ 

 

1. Вовед, значење и 

содржина на јавното 

говорење 

Запознавање на учениците 

со поимот јавно говорење, 

неговото  значење, како и 

потребата и користа од 

негова примена. 

Да се запознаат учениците 

со содржината на јавно 

говорење. 

Се состанува тимот на наставник, 

обучувачи од клубот на оратори и 

ученици кои ја следат обуката и се 

дискутира за значењето и потребата на 

јавното говорење и неговата содржина. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2. Запознавање со 

вештините на јавно 

говорење 

 

Учениците да се запознаат 

со вештините на јавното 

говорење, начинот на 

пренесување на пораката 

преку презентација на 

говорот 

 

 

Наставникот ги запознава учениците со 

вештините на јавното говорење. 

Учениците размислуваат за пораката која 

сакаат да ја пренесат на слушателите со 

подготвениот говор или при 

импровизација на истиот. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3. Теоретска обука за 

начинот на 

подготовка на говор 

Учениците да се запознаат 

со начините на 

истражување и користење 

на потребна литература 

Запознавање на учениците 

со костурот на говорот и 

неговите составни делови 

- Воведен 

- Главен и 

Учениците заедно со наставникот 

дискутираат за темите за кои се 

составува говор 

Наставникот и обучувачите ги 

запознаваат учениците со начинот на 

изготвување на говор и неговите 

составни делови. 

 

 

 

 

 

2 
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- Завршен дел 

 

4. Подготовка на 

говор  

 

Размислување на тема за 

која ќе се говори 

Избор на тема на која се 

подготвува говор 

Подготовка на говор 

 

Ученикот размислува за темата за која би 

сакал да говори или на веќе однапред 

зададена тема 

Ученикот избира тема за која подготвува 

говор или подготвува говор на однапред 

зададена тема  

Ученикот подготвува говор 

Наставникот координира, помага и дава 

сугестии при подготовка на говорот 

 

 

 

 

4 

 

 

5. Учење на говор 

 

 

 Учење на подготвен 

говор 

 

Учениците индивидуално го учат секој 

својот говор 

Наставникот дава консултации, 

насочува, помага. 

 

 

 

6 

 

6. Вежби за 

интерпретација на 

говор 

Презентирање на научени 

говори 

Изучување на начините и 

техниките на говорење, 

техника на издвојување на 

воведен, главен и завршен 

дел, техника на 

пренесување на порака од 

говорот 

Обука да се задржи 

вниманието на 

слушателот при 

презентација на целиот 

говор 

Вежби за техника на 

дишење при говорење, 

начинот на издвојување на 

акцентираните делови во 

говорот 

Изучување и вежбање на 

Ученикот го презентира својот говор 

Наставникот укажува на начинот и 

техниката при говорење 

Ученикот вежба техника на говорење, со 

примена на истата да одвои главен од 

воведен и завршен дел на говорот, да ја 

издвои и нагласи пораката од говорот 

Вежба како во текот на целиот говор да 

се задржи вниманието на слушателот 

акцентира битни делови, паузи и начин 

на говорење 

Вежба начин на дишење при говорење 

Изучува и вежба техника на вербална и 

невербална комуникација со 

слушателите, начин на излегување на 

говорница, претставување, презентација 

на говор, напуштање на говорница како 

една целина. 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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техника на вербална и 

невербална комуникација 

со слушателите 

 

 

 

 

7. Подготовка за 

натпревар и јавна 

манифестација и 

спроведување на 

истите  

 

Пријавување за учество на 

натпреварот или  

одредување на терминот 

за јавната манифестација 

Подготовка за натпревар, 

јавна манифестација 

Организација на 

натпревар или јавна 

манифестација 

Наставникот го пријавува училиштето 

или ученикот (во зависност од типот на 

натпреварот или јавната манифестација) 

или го огредува терминот ако се работи 

за интерен натпревар или манифестација 

на училиштето 

Наставникот ги подготвува учениците за 

натпревар или јавна манифестација, го 

соопштува текот на натпреварот, 

начинот на кој истиот ќе се спроведе, 

бројот по кој ќе настапи секој од 

учениците со својот говор 

Наставникот со учениците организира 

натпревар, просторија во која истиот ќе 

се спроведе, времето во кое ќе се 

спроведе, ревијален дел, членови на 

комисија задолжена за бодување на 

натпреварувачите.  

 

 

 

 

4 

 

 

4.  ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА 

Процесот на усвојување на знаења се изведува преку стручно-теоретска и практична 

настава во училница. Наставникот организира, планира, подготвува настава, дава инструкции 

за работа, поттикнува на дискусија, објаснува, поставува прашања, симулира процеси и реални 

ситуации, презентира. Ученикот дискутира, слуша, прибележува, коментира, презентира, 

истражува и работи домашни задачи. 

 

5.  НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР 

Завршени студии по право VII-1, со здобиена педагошко психолошка и методска 

подготовка и положен стручен испит. 
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6.  УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

Училница опремена со наставни средства и помагала.  

 

7.  ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ  НА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМАТА  

7.1 Датум на изработка  - 19.08.2021 

7.2 Состав на работната група:  

Ментор: проф. Анета Стефановска 

Клуб на оратори од СЕПУГС Васил Антевски - Дрен, „Гарда на мудроста“ 

 

8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА ПРОГРАМАТА 

8.1.  Датум на започнување со реализација 01.11.2021 
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9. Грижа за здравјето 

      Како грижа на училиштето за заштита и унапредување на училиштето оваа година се планира 

да се преземат следниве активности: 

1. Организација на систематски прегледи и вакцинирање 

2. Организирање на редовна санитарна инспекциска контрола 

3. Дезинфекција на санитарните јазли 

4. Редовно и генерално чистење на просториите 

5. Редовно вршење на дезинсекција и дератизација 

6. Превентива и заштита од пандемии на заразни болести.  

     Во текот на оваа учебна година ќе се интезивира работата со учениците од сите години за 

заштита и унапредување  на здравјето на децата. Особено внимание ќе се стави на проблемот околу 

болестите на зависност. За таа цел се формира работен тим составен од педагог, психолог,  социолог  

и правник. Со програмата се предвидува на различни начини да се запознаат сите ученици во 

училиштето со зависноста од наркотици. 

 За оваа цел ќе следи изготвување на следниве теми: 

- Пушење; 

- Алкохол; 

- Дрогата и зависноста од дрогата; 

- Исхраната и вашето здравје; 

- Вовед во човековата сексуалност; 

- Малолетничка деликвенција; 

- СИДА, ХИВ; 

- Трговија со луѓе 

- Заштита и препознавање на симтоми на заразни болести 

     Оваа учебна година реализација на овие теми ќе се одвива преку планираната програма за работа на 

класните раководители, работа во групи ученици од прва и од втора година кои ќе се реализираат во 

едно полугодие. Во второто полугодие вакви работилници ќе се реализираат со други ученици од 

истите години. На тој начин опфатот на учениците ќе биде поголем што е и интенција на програмата. 

     Преку различни теми и дискусии на сите часови од сите наставни области ќе се разговара со 

учениците за културата на живеењето, за чување и уредување на чиста и здрава средина за живот и 

работа во училиштето, како и на значењето на големиот придонос кој можат да го дадат учениците  со 

нивната култура на живеење и однесување, воочување и негување на здрава и уредна средина. 
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10.  Комуникација и соработка на училиштето со јавноста 

10.1. Соработка со родителите на ученикот 

      Свесни сме дека семејсвото како нераздвоив сегмент од животот и работата на училиштето треба да е се 

поприсутно во училиштето. Училиштето и досега на соработката со семејството-родителите обрнувало големо 

внимание. 

     Соработката со семејството всушност започнува уште пред запишувањето на ученикот во нашето 

училиште кога тој е во основното училиште. Стручните соработници од нашето училиште во 

соработка со педагошко - психолошката служба од основното училиште организирааат средби со 

родителите каде ги запознаваат со можностите што ги нуди нашето училиште во хоризинатална и 

вертикална проодност, можности за воннаставни активности, наши постигнати успеси и резултати 

на натпревари, успеси на наши завршени ученици итн. 

Освен законската обврска за две родителски средби во текот на едно полугодие 

училиштето врши целосно и навремено информирање на родителите за настанати промени, нови 

активности,  пилот прогрми,  нови проекти и согледувања за опремување, нови акции и тоа или преку 

колективни родителски средби, преку јавните медиуми или преку рекламни летоци. На заедничките 

родителски средби родителите се запознаваат со струката и занимањето за кое се определило 

нивното дете,  се запознаваат со предметните наставници, со можностите што ги нуди училиштето во 

сите форми на настава, додатна, дополнителна, изборна, практичната настава, со опременоста, 

кабинетите и лабораториите, работилниците и фискултурната сала. 

За учениците кои покажуваат девијации во однесувањето и одредени социоемоционални 

проблеми при адаптацијата во средината, се работи континуирано од  психолошко-педагошка служба во 

соработка со родителите и семејството. Сите оние родители кои не покажуваат интерес за 

постигнувањата и однесувањата на своите деца, не доаѓаат  на индивидуални родителски средби 

или пак на колетивната родителска средба, тогаш раководителот на паралеката телефонски или по 

писмен пат го информира родителот. 

     Преку Советот на родителите, родителите се вклучени во животот и работата на училиштето и 

со своите забелешки помагаат во разрешување на некои од проблемите во надминување на нашите 

слабости во работењето или со свои предлози и мислења ни помагаат во планирањето и осмислувањето 

на нашата идна работа. 

10.2. Соработака на училиштето со локалната самоуправа  и социјални партнери и 
установи од струките застапени во училиштето 

Соработката со социјалните партнери се реализира преку меѓусебна стручна помош, со луѓе и 

опрема при реализација на мали училишни проекти, отстапување на нагледни средства и помагала, 

прифаќање на ученици при реализација на планирани екскурзии и стручни посети, со претпријатија, 
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банки, социјални установи, институции на јавната администрација. Ќе настојуваме да оствариме 

соработка со организации, компании, банки, со органите на општина Кисела Вода и Градот Скопје. 

Особено ќе биде значајна соработката со синдикатот на општината и Град Скопје и со Бирото за 

вработување, со цел да се следат потребите на пазарот на трудот од ваков вид на кадар, каков што 

оспособува нашето училиште. Учениците ќе бидат вклучени во сите манифестации што ги организира 

Градот Скопје. 

10.3. Соработка на училиштето со други училишта, стручни институции, МОН, БРО и 
ЦССО 

Во соработка со другите училишта и оваа година планираме да ја продолжиме досегашната 

соработка со средните училишта во градот, како и со економските училишта од Републиката. 

      Посетата на учениците на некои училишта со размена или при реализација на стручни екскурзии 

е планирана активност која и досега сме ја реализирале. 

      Соработката на спортските активности и натпревари на општинско, регионално и републичко 

ниво е исто така планирана активност за соработка со други училишта од Републиката. 

      Помошта која ни е потребна при стручно усовршување на наставниците, планираме да ја 

побараме во катедрата за педагогија на Филозофскиот факултет во Скопје со која и досега сме 

соработувале, како и стручната помош од стручните соработници, самостојните советници при БРО 

и Центарот за средно стручно образование. За сите потешкотии, нејаснотии или согледувања, 

предлози и мислења, учество во изготвување на наставни планови и програми е соработка која и досега 

сме ја имале и планираме да ја реализираме и во оваа година со што нашето искуство, традиција и 

квалитет го пренесеме и со тоа придонесеме во развојот на новите наставни програми. Се разбира дека 

имаме голема соработка со Економскиот и Правниот факултет во Скопје, околу изготвување на 

планови и програми од правната и економската струка, како и давање на појаснувања во врска со 

уписот со завршените ученици за на факултет. 

10.4. Меѓународна соработка на училиштето 

     Училиштето стои отворено за секаква соработка со училиштата, меѓународни институции, 

производни организации, проекти за меѓународна соработка како со партнери или заеднички настапи. 

     Во рамките на меѓународните случувања, во наредната учебна година планирана е соработка со 

училишта кои се вон границите на нашата држава на ниво на размена на искуства во наставниот процес, 

како и посета на истите и возвраќање на посетата. Во зависност од сродноста, квалитетот, интересот и 

целните  активности  со  тие  училишта  можно  е  потпишување  Протокол на збратимување  со  истите 

се со цел за континуирана и непречена активност, продлабочување  на  соработката  и  размената  на  

искуства. 
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11. Можности 

11.1. Образовен влез 

     Во училиштето можат да се запишат и да се образуваат во било која струка ученици со завршено 

основно образование во согласност со Законот за средно образование. Изборот на струката е според 

нивната желба и афинитет, така на пример, во економската струка можат да се запишат пред се 

учениците кои имаат желба да водат сметководство (да извршуваат сметководствени работи), 

комерцијални, претприемнички, маркетинг работи и бизнис активности. Во правна струка пред се 

можат да се запишат ученици кои сакаат да работат во јавната администрација, на правни 

административни работи, но и да се занимаваат со претприемништво и бизнис активности. 

     Дополнителни критериуми за упис на учениците и за економска и за правна струка ги утврдува 

училиштето, со посебна одлука. 

11.2. Излезни образовни профили 

     Средно економско правно училиште на Град Скопје „Васил Антевски -Дрен“ е верифицирано 

според наставните планови и програми во кое се врши воспитно-образовна дејност со четиригодишно 

образование. 

      Во училиштето за сите оние завршени и вработени кои сакаат своето образование да го 

надоградат и се здобијат со диплома за специјалист за одредено знаење се размислува да се организира 

и полагање за постсредно образование или V степен на стручна оспособеност. За V степен се 

предвидува да се организира исклучиво консултативна настава, додека за четвртиот степен на 

образование се организира и реализира редовна настава, како и консултаивна или редовна настава за 

вонредни ученици, доколку за тоа има интерес. 

      Се размислува за образование на возрасни како потсистем во рамките на глобалниот едукативен 

систем во Средно економско правно училиште на Град Скопје „Васил Антевски -Дрен“.  

      Наставните планови и програми во учебната 2021/2022година на завршените ученици им 

овозможуваат да се здобијат со четиригодишно  стручно образование  (квалификација) за овие профили 

(занимања) од економска, правна и трговска  струка: 

1. Економски техничар  од економската струка, четиригодишно образование    

2. Правен техничар од правната струка, четиригодишно образование   

      Овие ученици со завршување на овој наставен план и наставни програми ќе се здобијат со 

диплома на економски, односно правен техничар од III ниво на стручна оспособеност (квалификација) 

со четиригодишно образование. 

11.3. Можности за вработување на пазарот на трудот 

     Учениците кои се образуваат во нашето училиште се здобиваат со диплома од соодветната 
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струка и степен на стручна оспособеност и ќе можат да се вработуваат како економски и правни 

техничари. 

      Завршените ученици од образовните профили од економска струка можат да најдат вработување 

во фирми и претпријатија, банки и други трговски друштва, како и во јавната администрација чија 

основна дејност е производство или вршење на услуги. 

      Учениците од правната струка со завршеното четиригодишно образование, IV степен на стручна 

подготовка како правни техничари. Сите овие ученици кои со успех ќе го завршат средното 

образование и обука од правна струка имаат можност да се вработат во јавната администрација и 

другата администрација во државната управа, судовите, јавните и другите установи, јавните 

претпријатија трговските друштва, каде ќе ги извршуваат административно-канцелариските и 

поедноставните правни работи, самостојно или како асистенти на дипломирани правници и другите 

стручни лица кои ја водат работата. 

      Освен тоа економските и правните техничари се оспособени да основаат и водат сопствен 

бизнис. 

11.4. Можност за проодност 

Хоризонтална проодност 

          Според наставниот план и наставните програми за реформирано модуларно средно стручно 

образование, учениците од економската струка по завршувањето на прва и втора година од економска 

струка можат да го продолжат своето образование за образовен профил правен техничар,  што значи 

четиригодишно стручно образование и обука (трето ниво на стручна квалификација). 

          Во училиштето може да се запишат и ученици во втора година кои прва година ја завршиле во 

некое друго средно стручно училиште со полагање на диференцијални испити, карактеристични за 

образовниот профил на струката. Во училиштето можат да се запишат и учениците кои прва година ја 

завршиле во гимназиите, исто така, со полагање на диференцијални испити карактеристични за 

образовниот профил. 

         Истото важи и за правната струка. 

         Се разбира во пракса вакви префрлања на ученици се прават само ако има некаква оправданост и 

под услов ако постојат слободни места во паралелките, каде бројот на учениците во паралелка не 

надминува 34.  

 

 

Изборната настава како можност на вертикална проодност  

          Учениците во трета година можат да се определат и да изберат предмети во функција на стручно 
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доусовршување во зависност од нивните способности, интереси и план за понатамошното образование 

или вработување.  
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12. Прилози 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА  УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА СЕПУГС ВАСИЛ АНТЕВСКИ-
ДРЕН СКОПЈЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 
U~ili{niot odbor }e odr`i tolku sednici kolku {to nalagaat potrebite i 

 dinamikata na rabotata na u~ili{teto. Na svoite sednici U~ili{niot odbor planira da raboti na:  

• Donesuvawe na interno pravni akti neophodni za funkcionirawe na u~ili{teto 

• Usoglasuvawe na Statutot na u~ili{teto so novite zakonski re{enija  

• Usvojuvawe na predlog Godi{nata prorama za rabota na u~ili{teto za u~ebna 

2021/2022 godina i izve{tajot za rabota na u~ili{teto za u~ebna 2020/2021 godina 

• predlog Godi{en finansov plan do osnova~ot 

• усвојување predlog za zavr{na smetka na u~ili{teto za 2020 godina 

• usvojuvawe  godi{en plan za javni nabavki po predlog na direktorot 

• Usvojuvawe na Izve{taj za izvr{en popis  na sredstva i otpis na siten inventar za 2020 

godina 

• objavuva javen oglas za imenuvawe na direktor, vr{i intervju so kandidatite i mu 

predlaga na Gradona~alnikot na Grad Skopje eden kandidat za imenuvawe direktor 

• donesuvawe odluki za nabavka i utvrduvawe na obem na finansiski sredstva za javni 

nabavki od sopstveni izvori na u~ili{teto 

• intenzivirawe na komunikacija so lokalnata samouprava i delovnata  zaednica  

• sledewe na kvalitetot i rezultatite na u~enicite vo u~ili{teto 

• podr{ka i obezbeduvawe na profesionalen razvoj na nastavnicite 

• obezbeduvawe na zdrava u~ili{na klima i podr{ka na proektite za namaluvawe na 

nasilstvoto i zgolemuvawe na bezbednosta vo u~ili{teto i integracija na  ekolo{ka 

edukacija vo u~ili{teto 

• razgleduvawe i odlu~uvawe po barawa i prigovori na vrabotenite za ostavaruvawe i 

za{tita na pravata od raboten odnos  

• razgleduvawe i odlu~uvawe po prigovori na u~enici,roditeli odnosno starateli protiv 

doneseni odluki  

• razgleduvawe i vr{ewe drugi raboti utvrdeni so Zakon i normativnite akti vo 

u~ili{teto    

 

Pretsedatel na U~ili{en odbor 

Маргарита Поповска 
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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ ПРИ СЕПУГС „ВАСИЛ 
АНТЕВСКИ – ДРЕН“, ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

Планирање на работата на Наставничкиот совет 

Која е работата и улогата на Настаничкиот совет во училиштето е дадено во Законот и овде 

можеме само да се потсетиме. 

• Дава мислење по предлогот на годишната програма за работа и го следи нејзиното 

извршуваање. 

• го разгледува и утврдува успехот на учениците и работата на другите стручни органи, 

• им одобрува на учениците завршување на две години во една учебна година, 

• го разгледува остварувањаето на планот и програмата и превзема мерки за нивно 

извршување, 

• донесува одлуки по приговор на ученици за утврдени оценки, 

• врши и други  работи утврдени со овај закон и статутот на училиштето. 

Од тоа пак колку училиштето ја согледало ефективноста од работата на наставничкиот совет, 

дел од работите на наставничкиот совет се сведуваат повеќе или помалку како информација, а 

деталните анализи и согледувања за реализација на годишните порограми за работа на училиштето, 

остварувањето на плановите и програмите се распределуваат на оние органи и тела кои треба 

планираните активности и да ги реализираат. Повеќе од овие задачи на настаничкиот совет се предмет 

на работа на советите на струките, советите на паралелките, а по детално и комплексно и компетентно 

и стручните активи. 

Ориентациони активности од програма за работа на Наставничкиот совет е дадена во програмата за 

работа на директорот, а како активности можат да се издвојат: 

• Договор за успешно отпочнување со работа на новата учебна година; 

• Насоки за одржување на првите родителски средби; 

• Насоки за успешно привршување на првото тромесечие од наставната година; 

• Анализа на успехот на учениците, анализа на редовноста, причини и преземени мерки за 

надминување на слабостите по секое тромесечие и полугодие, како и по завршувањето 

на секоја учебна и наставна година пооделно се предмет на работа на Наставничкиот 

совет; 

• Изрекувањето на педагошките мерки како и анализата на преземените активности од 

страна на раководителот на паралелката, советот на паралелката, психолошко 

педагошката служба се тема на дискусија и анализа на Наставничкиот совет; 

• Насоки на успешно завршување на првото полугодие и крајот на учебната година; 
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• Насоки и календар за работа за успешно спроведување на поправните и завршните 

испити со паралелките од завршните степени; 

• Насоки и календар за работа за успешно спроведување на подговтвителната настава за 

поправните и завршните испити; 

• Разгледување на уписната политика на училиштето, како и утврдивање на критериуми за 

упис на ученици во училиштето. 

 

План програма за работа на Наставничкиот совет 
 

Август 
 

Прва седница 

1. Активности за успешен почеток на учебната 2021/2022 година 

2. Договор за реализација на наредни  активности 

Втора седница 

1. Информација за распределени часови и распоред по кабинети. 

2. Утврдување на резултати од поправни испити 

3. Утврдување на резултати од државна матура и завршен испит во августовска сесија. 

Трета седница 

1. Распределба на раководствата на паралелките по извршители 

2. Договор за успешен почеток на новата учебна година 

 

Септември 

Четврта седница 

1. Анализа на почетокот на учебната година 

2. Информација за отпочнувањето на наставата  

3. Донесување на годишната програма за работа 

Октомври 

Петта сединица 

1. Информации за активности  на наставниците од одржаната обука  

2. Подготовка за одржување на советите на паралелките 

 

Ноември 

Шеста седница 

1. Анализа и разгледување на успехот на учениците на крајот од првото тромесечие 

2. Подготовка на наставниците за државна матура- избор на проектни задачи 

3. Разгледување на поведението на учениците на крајот од првото тромесечие 

4. Мерки кои ги предлагаат стручните активи за подобрување на успехот 

 

Декември 
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Седма седница 

1. Разгледување на забелешки од одржаните совети на паралелките 

2. Информација од согледувањата на посетите на стручните советници од БРО 

3. Тековни прашања 

 

Јануари/ Февруари 

Осма седница 

1. Разгледување на успехот на учениците на крајот од првото полугодие 

2. Разгледување  на поведението на учениците на крајот на првото полугодие 

 

Деветта седница и десетта седница 

 

1. Информација од анализата од поведението и успехот на учениците 

2. Договор за понатамошните активности 

 

Март 

 Единаесетта седница 

1. Тековни активности 

2. Анализа на одржаните совети на паралелките 

 

Април 

Дванаесетта седница 

1. Разгледување на успехот на крајот од тромесечието 

2. Разгледување на поведението на учениците на крајот од тромесечието 

3. Утврдување на резултатите од испитната сесија за вонредните ученици 

 

Тринаесетта седница 

1. Информација за активностите кои престојат за успешно завршување на наставната 

година за учениците од завршните степени 

 

Мај 
Четиринаесетта седница 

1. Утврдување на успехот на учениците од завршните степени на крајот на наставната 

година 

2. Утврдување на поведението на учениците од завршните степени 

3. Одредување одговорни професори за матурска вечер. 

 

Петнаесетта седница 

1. Формирање комисии за запишување на ученици во прва година за образовни профили од 

двете струки 

2. Подготовки за реализација на државната матура - екстерен и интерен дел 

 

Јуни 
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Шеснаесетта седница 

1. Утврдување на успехот на учениците на крајот од наставната година 

2. Утврдување на поведението на учениците 

3. Напатствија за работа на сите комисии 

4. Информација во врска со Конкурсот за упис на ученици во прва година за учебната 

2022/2023 година  

Седумнаесетта седница 

1. Утврдување на резултатите од завршните  испити 

2. Договор за завршуваање  на активностите во месец јуни 

3. Тековни прашања 

 

Осумнаесетта седница 

1. Утврдување на резултатите од поправните испити 

2. Информација од приемот на учениците за упис во прва година 

3. Тековни прашања 

 

Јули 

Деветнаесетта седница 

1. Резултати од државната матура, разгледување на евентуални приговори од интерниот дел 

2. Договор за завршување на активностите пред заминување на годишните одмори. 
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ПЛАН НА АКТИВНОСТИ НА СОВЕТОТ НА ПАРАЛЕЛКАТА 

 

Анализа на планирањето и реализирањето на: 

• успехот, редовноста и дисциплината на учениците; 

• редовната настава, 

• дополнителна настава, 

• додатна настава, 

• изборна настава 

Следење, анализирање и  вредување на постигањата на учениците 

• анализирање на прибраните податоци од дијагностичкото, формативното и сумативното 

оценување на учениците, 

• следење на постигањата во  воспитно-образовната работа, 

• анализирање на јавноста во оценување и информирањето на учениците, 

• анализа на воспоставените и користените методи, постапки и техники за проверување на 

постигањата на учениците 

  

 

 

 

Усовршување на педагошката евиденција и документација 

 

За перманентно следење и вреднување на воспитно-образовната работа што се остварува во 

текот на целата учебна година за сите подрачја ќе се води педагошка докуметација; дневници за 

воспино-образовната работа, матични книги, документација за поправни, класни, вонредни и завршни 

испити, ученички книшки и свидетелства, статистички податоци, извештаи и анализи, индивидуални 

планови за воспитно-образовна работа, ученички досиеја итн.  

      Педагошко-психолошката служба редовно ќе ја следи ажурноста во водењето на педагошката 

документација, било тоа да ставнува збор за дневиците за работа или главните книги или пак  

евиденција и изрекување на педагошки мерки. Помош ќе им се укаже на оние наставници кои имаат 

проблеми или недоволно искуство во водење на педагошката администарација и постапка за 

изрекување педагошки мерки, особено на нововработените наставници.  
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ ПРИ СЕПУГС „ВАСИЛ 
АНТЕВСКИ – ДРЕН“, СКОПЈЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

Како во светот, така и кај нас, во последната деценија на минатиот век и почетокот на овој, 

крупните општествено - економски промени наметнаа мноштво иновации, нови погледи, нови 

однесувања и секако многу дилеми и предизвици. Се јавува потреба од стекнување на нови знаења и 

вештини, а тоа пак од своја страна наметнува потреба за користење на современа образовна 

технологија, за воспоставување на квалитативно нови односи помеѓу учениците во воспитно - 

образовниот процес и нова поставеност на училиштето. 

 

Мојата цел е училиштето да се вклопи во современите светски трендови. Свесен сум дека 

образованието е едно од најперспективните подрачја во животот и затоа треба да создадеме услови 

на нашите ученици да се образуваат по најсовремените светски програми и методи. Брзиот развој на 

светот во целина, јасно кажува дека треба да имаме училиште кое новозапишаните ученици  ќе  ги  

подготвува за  светот “утре”,  а  не  за  светот “денес”. Како човек кој се труди да ги следи промените 

во светот на науката, свесен сум и за цивилизациските проблеми, но за тоа дека нив треба да ги реши 

ученикот кој сега седи во училишната клупа. Затоа, како директор би сакал во нашето училиште 

да создавам услови и негувам клима во која ученикот ќе се стекнува со квалитетни знаења, ќе учи 

како да ги применува стекнатите знаења, но пред се ќе научи како да „учи“. 

 

Како  еден  од  предусловите за  успех  е  да  допринесам  во  создадње услови вработените во 

училиштето да си ја сакаат работата, да се чуствуваат горди и да уживаат работејќи, бидејќи голем 

дел од дејноста е поврзана со личните способности, креативноста и мотивираноста на наставниот 

кадар. 

 

ОСНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА УЧИЛИШТЕТО  

 

 Училиштето ќе ги искористи максимално поволностите што ги овозможува компјутерската 

опрема, интернетот и ќе настојува истата да се надградува и осовременува. 

 Ќе бидат ставени ученичките работилници со целокупните капацитети во функција на 

подобрување на стручната оспособеност на учениците, но и максимално ќе се искористат 

како можен извор на финансии во училиштето. 

 Во училиштето ќе се запишуваат и ќе учат најдобрите завршени деветтоодделенци, кои што   

ќе стекнат знаења и вештини да бидат посакувани во работните организации, а и со успех  

ќе можат да го продолжат своето понатамошно образование. 
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 Основната  дејност на училиштето е наставата, воспитувањето и згрижувањето на околу 1600 

ученици на возраст помеѓу 14 и 19 години. 

 Училиштето ќе функционира во временски рамки прилагодени на потребите на учениците 

и очекувањата на родителите. 

 Училиштето ќе има богата понуда на дополнителни активности во функција на подобрување 

на квалитетот и степенот на знаења на учениците, но и да се подобри односот и соработката 

на релација ученик - ученик, ученик - наставник, наставник - наставник. 

 Нашите ученици и наставници ќе бидат мотивирани да учествуваат и да освојуваат 

награди на натпревари, конкурси, саеми и други манифестации. 

 Ученичките екскурзии ќе бидат организирани според однапред добро изработен план и  

програма и во функција на воспитно -  образовната компонента. 

 Ќе се следат понудените проекти, а наставниците ќе бидат обучувани заради следење 

на современите трендови во образованието, но и во функција на создавање на силен и 

стручно подготвен наставен кадар. 

 Ќе бидат преземени активности за создавање пријатни услови за работа во училниците, 

спортската сала, училишните работилници. 

 Училиштето ќе негува блиски релации со родителите на учениците, ќе соработува со 

локалната заедница, но и ќе  воспостави и  ќе одржува соработка со претпријатија  во  

кои учениците ќе реализираат дел од практичната настава и  во  кои  ќе  има  можност  да  

се  вработат наши ученици по завршувањето на училиштето. 

 

ПЛАНИРАН НАЧИН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

 

 Изработка на деловен план, при што ќе се земат во предвид сите можни начини за придонес 

во буџетот на училиштето. 

 Изготвување план како да се претстави училиштето во најдобро светло пред завршените 

деветтоодделенци со цел да се зголеми нивниот интерес да се запишат во нашето училиште. 

    Изготвување понуда, план и програма за вонучилишни активности. 

    Изготвување принципи за соработка со родители и работни организации чија дејност е  

компатибилна со образовните профили во нашето училиште - обраќање кон нив со предлог за 

соработка со училиштето. 

    Изготвување план за настап на натпревари. 
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    Формирање тим кој ќе ги утврди приоритетите во училиштето 

    Изготвување и имплементација на циклус на обуки за наставниците. 

  

  ЈУНИ - СЕПТЕМВРИ 

 

Ред. 

број 

 

С О Д Р Ж И Н И 

 

Соработници 

1

. 

Наставнички совет - завршни активности со планот за работа Носител 

 

2 

 

Активности за државна матура, поправен и завршен испит 

 

 

 

 

педагог,психолог 

наставници 

3

. 

Упис на ученици во I година Комисија 

 

5

. 

Општ увид на сите простории во училиштето - утврдување 

на состојбите за почетокот на новата учебна година 

комисија, секретар, 

техн.персонал 

 

6 
Набавување на потребни нагледни средства по одделни 

предмети и набавка на материјали за изведување на 

практична настава 

 

Наставници 

 

7 
Изготвување план за подобра заштита и контрола на 

компјутерската опрема во училниците 

 

        Наставници 

 

8

. 

Формирање на паралелки, распоредување на наставен кадар 

и определување на класни раководства 

педагог,психолог, 

помошник директор 

 

педагог-психолог 
 

9

. 

Учество во изготвување предлог-распоред на часови и 

понатамошна консултација по истиот 

 

одговорен наставник 

10

. 

Прием на нов наставен кадар Комисија 

 

11 
Прифаќање и воведување во работа на новиот наставен и 

друг кадар – приправници 

педагог, психолог, 

наставници од активи 

12

. 

Подготвување и одржување на Наставнички совет Педагог, психолог, 

помошник директор 

 

13

. 

Изготвување на анализи, осврти, податоци, извештаи и друго 

по барање на Министерството за образование и наука и 

Секторот за образование во Град Скопје 

 

педагог, психолог, 

секретар 

 

14

. 

Разгледување на Годишната програма за работа на 

училиштето 

наст.совет, училишен 

одбор 

 

15

. 

Организирање на родителски средби и изготвување на план за 

содржината на текот на родителската средба, 

 

педагог, психолог 

класни раководители 
16

. 

Организирано прифаќање на учениците од прва година Наставници 

17

. 

Координирање на работата на стручните соработници педагог, психолог 

 

 

18

. 

Осврт на одржаните семинари и подготовки за 

имплементација на иновациите во реформираното-

гимназиско и стручното образование 

Педагог,психолог, 

пред. наставници 
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19

. 

Активност за реализација на еднодневна и повеќедневна 

екскурзија 

кл.раководит. 

комисија 

 

20

. 

Соработка и консултација со Министерството за 

образование и наука и локалната заедница 

 

21

. 

Учество на состанок на ниво на директори  

 

22

. 

Формирање на стручни активи - задолженија за изготвување 

на програма за работа 

 

педагог- психолог 

2

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3 

Ефектуирање на училишната компанија  

 

24 
Други активности од педагошко-инструктивна работа 

кои произлегуваат во текот на месецот 

 Стручни соработници, 

секретар, помошник 

директор 

25 Соработка со невладини организации Психолог, помошник 

директор, наставници 

26

. 

Потпишување на договори  

 

ОКТОМВРИ 

 

1. Увид во плановите за работа на наставниците Психолог, педагог 

2. Стручна и дидактичка помош на наставници – приправници Психолог, педагог 

 

 

3. 

 

Конкретизација на задолженија на сите структури во 

училиштето (по одговорни лица), утврдување на начин за 

спроведување на истите, утврдување на состојбите и анализа 

на одредени проблеми 

психолог - педагог 

координатор на 

пракса, 

секретар, 

одговорни по 

струч.активи 
 

4. 

 

Контрола на водење на педагошка евиденција и документација 
педагог, 

психолог 

 

 

5. 

 

Доставување до директор: распоред на приемни денови за 

родители, распоред за организирање на дополнителна настава 

по предмети 

наставници 

педагог-психолог 

 

6. 

 

6. 

 

Увид во реализација на практична настава во училиштето 

 

наставници по 

практ.настава, 

 
 

7. 
Набавка на потребни нагледни средства, материјал за 

практична настава 

домаќин 

8. Увид - посета на часови педагог, психолог 

9. Советодавна работа Психолог,педагог 

10. Доопремување на кабинети со потребни помагала  

11. Дополнување на библиотечниот фонд на книги Библиотекар 

 

12. 
Стручна помош во конституирање и организација на ученички 

заедници и училишната организација 

 

Психолог, педагог 

одговорни наставници 
13. Непосредни разговори со ученици и родители Психолог, педагог 
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14. 
Индивидуална работа и сопствено стручно усовршување преку 

советување, семинари и други форми организирани од страна 

на стручни институции 

 

 

15. 
Контролирање и координирање на администратовно- 

техничката служба во училиштето 

 

16. Состанок со Советот на родители на годината  

 

НОЕМВРИ 

 

 

1. 

 

Увид и осврт на тимската работа во училиштето 
сите субјекти во 

училиштето 

 

2. 
Следење и увид во оценувањето во однос на континуираност, 

објективност, јавност од страна на наставниците 

наставници, 

Родителски одбор 

 

 

3. 

 

 

Увид во реализација на дополнителната, додатната настава 

преку доставен писмен извештај од педагог 

педагог, 

психолог, 

коорд. на пракса, 

претс. на акт. 

 

4. 
Увид во методологија на работа на гимназиско и стручното 

образование 

предметни 

наставници 

5. Увид - посета на наставни часови  

 

 

6. 

 

 

Разговори - осврт по посета на наставниот час 

педагог, 

психолог, 

пред.наставник 

7. Иницијатива за соработка со невладини организации педагог психолог, 

кл.раководит. 

 

8. 
Следење на имплементацијата на стекнатите комуникациски 

вештини 

 

 

9. 

 

Планирање, организирање и реализирање на Наставничките 

совети на годините 

кл.раководит. 

педагог-психолог 

 

 

10. 

 

Подготовка за Наставнички совет по одржаните Наставнички 

совети на годините со анализа на постигнатите резултати 

педагог психолог, 

кл.раководит. 

 

11. 
Активност во врска со родителски средби и учество во 

одредени класови 

педагог психолог, 

кл.раководит. 

 

12. 
Учество во стручниот тим за Проектот за борба против 

девијантни појави 

педагог психолог, 

кл.раководит. 

 

13. 
Индивидуални разговори со ученици  кои имаат евидентно 

слаб успех по одредени предмети 

педагог психолог, 

кл.раководит. 

 

14. 

 

Увид во работата на училишните секции 
наставници 
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15. 

 

Следење на состојбите во време со активности на 

училишната заедница во севкупниот живот во училиштето 

 

одговорни наставници 

 

17. 
Други активности во педагошко - 

инструктивната работа 

педагог психолог, 

кл.раководит. 

 

18. 
Интерно усовршување на наставниот и останатиот кадар во 

училиштето 

 

19. Индивидуална соработка со ученици и родители педагог психолог, 

кл.раководит. 

 

ДЕКЕМВРИ 

 

 

    1. 
Работен состанок со Училишната заедница за согледување 

на иницијативи, проблеми и сл. 

Ученици, наставници, 

психолог, педагог 

 

 

2. 

Работен состанок со одделни структури во училиштето со цел 

согледување, анализа и корекција во работењето заради 

доследност во реализација на мисијата и достигнување на 

визијата на училиштето 

педагог психолог, 

кл.раководит. 

3. Состанок со Советот на родители на Училиштето родители 

4. Увид во педагошката документација педагог психолог, 

кл.раководит. 

 

5. 
Контрола и евалуација на дисиминација на активни техники и 

е-технологијата во наставата 

 

 

6. 

 

Посета на отворени часови 
наставници од 

активите, педагог - 
психолог 

 

7. 
Осврт на одржаните отворени часови со сите субјекти кои 

учествувале во него 

 

8. Организирани состаноци со ученички заедници по години  

9. Организирање активности по повод Нова година наставници од 

активите, педагог - 
психолог 

10. Водење на седници на Наставнички совет во училиштето  

11. Формирање на комисии за попис  

12. Увид во финансиското работење на училиштето  

 

ЈАНУАРИ 

 

1. 
Организирање на Наставнички совети на годините и нивно 

координирање 

психолог.педагог 

клас.раковод. 
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2. 
Подготвување на Наставнички совет 

- утврдување на полугодишен успех 

- поведение на ученици 

клас.раководит. 

наставници 

 

3. 
Родителски средби на ниво на училиште 

(анализа на постигнатиот успех во I полуг.) 

наставници, 

родители, ученици 

 

 

4. 

 

Изготвување на полугодишен извештај по предмети, активи 
кл.раководит. 

наставници, 

претсед.на активи, 
педагог,психолог 

 

5. 
Анализа и согледување на реализацијата на наставата со 

паралелките 

Педагог 

6. Други тековни активности  

7. Учество во работата на стручните активи Претседател на стручни 

активи 
 

ФЕВРУАРИ 

 

МАРТ 

 

 

1. 
Подготовка за Наставнички совет со осврт и анализа на 

првото полугодие од повеќе аспекти 

педагог-психолог 

наставници 

 

2. 
Советодавна работа со родители чии ученици покажале слаб 

успех 

педагог психолог 

родител 

3. Разговор со ученици кои покажале слаб успех и поведение  

 

4. 
Увид во реализација на планираните содржини во наставните 

предмети 

 

 

5. 
Увид, констатирање и планирање на средства од финансиско 

-материјално работење 

 

комисија, домаќин 

 

6. 
Примена на аудиовизуелните средства и останати нагледни 

средства во наставата 

 

Наставници 

 

7. 
Спроведување на анкета меѓу учениците за успехот по 

поедини предмети 

 

педагог, психолог 

 

 

8. 

 

 

Организирање на практична настава 

координатор на практ. 

настава, настав. по 

пракса 

 

9. 

 

Самоевалуација на училиштето 
координатор, 

наставници,ученици 

10. Други активности кои ќе произлезат во месецот  

 

11. 
Индивидуална работа од областа на аналитичко студиска 

работа 

 

12. Лично стручно усовршување 
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1. 
Увид - посета на наставни часови од редовната настава - 

практична настава 

 

 

2. 

 

Организирање на отворен час и реализација на истиот 
Стручен актив, наставници, 

педагог 

- психолог 

 

 

3. 

Подготовка за Наставнички совет: 

- осврт од корисноста на нагледен, отворен час 

- успешност во настапот на Саемот за мебел 

анализирано од повеќе акпекти 

 

 

Стручен актив, педагог, 

психолог 

 

4. 

 

Активности за државна матура и завршен испит 
педагог, психолог 

наставници 

 

5. 

 

Ден на Планетата Земја 
Екол. секција, 

наставници, ученици 

 

6. 
Други активности кои ќе произлезат во текот на месецот од 

педагошко – инструктивната работа 

 

7. Активности од административно - организациски карактер  

 

АПРИЛ 

 

1. Увид - посета на часови педагог, психолог 

 

2. 
Стручно педагошки разговори со наставници од 

посетените часови 

 

педагог, психолог 

 

3. 

 

Учество во активности за полагање на завршни испити 
педагог, психолог 

наставници 

 

4. 
Учество во подготовка за одржување на Наставничките 

совети на годините 

 

кл.раководител 

 

5. 
Наставнички совети на годините - постигнати 

резултати, педагошки мерки 

наставници, педагог, 

психолог 

 

6. 
Наставнички совет - утврдување на успехот, изрекување на 

педагошки мерки 

наставници, педагог, 

псијолог 

7. Учество во одржување на родителски средби кл.раководител 

8. Самостојна работа со родители и ученици  

9. Увид во работата на училишната заедница  

10. Увид во педагошката документација  

11. Соработка со стручни органи  

12. Други активности од педагошко – инструктивната работа  

13. Активности од административно-организациски карактер  

14. Увид во практичната настава  

 

 

 

МАЈ 

 



  70  
СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“, Скопје 

 

1. 

 

Учество во организирање стручна екскурзија со ученици 
струч.наставн. 

комисија 

 

2. 
Формирање на тимови за изготвување на одделни делови од 

годишната програма за работа на училиштето 

 

 

3. 

 

Наставнички совет за завршни години 
педагог, психолог 

наставници 

4. Увид - посета на часови од редовна настава педагог, психолог 

 

5. 
Овозможување на учество на ученици на училишни 

натпревари од општински, регионални и републички 

карактер 

наставници, 

ученици 
 

6. 
Наставнички совети - утврдување на успехот и поведението 

на учениците од завршните години 

наставници, педагог, 

психолог 
 

 

7. 

Организирање состаноци по активи и задолжување на 

претседатели на активите за увид во опременост на 

училиштето со наставни нагледни средства и др. помагала во 

наставата и училишните работилници 

 

претседатели на 

стручни активи 

8. Учество во организација за изведување на матурска вечер Комисија 

9. Матурска вечер на учениците од завршните години  

10. Други активности од педагошко инструктивните работи  

11. Активности од административно организациски карактер  

 

ЈУНИ 

 

 

1. 
Изготвување на календар за работа за период од јуни до 

септември 

Пом.директор, 

педагог, психолог 

 

 

2. 

Изготвување стручен материјал - опременоста на нашето 

училиште со нагледни средства по одделни наставни предмети 

и стручно усовршување на наставниот кадар во текот на 

учебната година 

 

Стручен актив, 

Наставници 

 

3. 
Формирање на комисија за набавување на нови нагледни и 

наставни средства 

 

4. Подготвување и одржување на Наставнички совети на годините Пом.директор, 

педагог, психолог  

5. Одржување на Наставнички совет  

 

6. 

 

Увид во педагошката документација во класните книги 
педагог, психолог 

раководители на 

годишта 
7. Организирање и реализирање на продолжителна настава Пом.директор, 

Наставници 

8. Изведување на државна матура и завршен матурски испит Наставници 

9. Уписна политика  

10. Изведување на поправни испити за учениците Наставници 

11. Упис на ученици во I година Комисии 
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12. 

 

Наставнички совет - Извештај од поправни испити, од уписот 

во I година, подготовка за новата учебна година 

конкретни 

задолженија по 

комисии 

13. Подготвување на Годишен извештај за работата на училиштето  

 

14. 
Други активности од педагошко инструктивна работа во текот 

на месецот 

 

 

15. 
Соработка со Министерство за образование и наука и Бирото за 

развој на образованието, Одделение за образование во Град 

Скопје 

 

16. Активности од административно-организациски аспект  

 

 

 

                                          Д И Р Е К Т О Р 

                                  М-р. Тања Јовановска
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПОМОШНИК ДИРЕКТОР ПРИ СЕПУГС 
„ВАСИЛ АНТЕВСКИ – ДРЕН“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

Работата на помошник директорот во периодот за учебната 2021/2022 година ќе се состои во 

систематизирање на чекорите во однос на подобрувањето, односно унапредувањето и 

модернизирањето на воспитно-образовниот процес, кој треба да претставува систем од повеќе 

функционално поврзани сегменти кои на најефикасен начин ќе допринесат за извршување на воспитно 

- образовната работа и ќе ги остварува предвидените цели и задачи во годишната програма на 

училиштето и во наставните програми од Министерството за образование и наука. 

 За реализација на овие цели и задачи потребна е голема соработка со директорот на училиш-

тето, стручните служби во училиштето, сите предметни наставници, ученици, родители и сите други 

субјекти и институции поврзани со образованието на сите нивоа. 

 Освен тековните должности на помошник директорот кои се поврзани со континуирано 

организирање, следење и анализирање на овој процес, како најзначајни подрачја на кои најмногу треба 

да им се посвети внимание во учебната 2021/2022 година се следните: 

• Прифаќање на учениците во новата учебна година (списоци по паралелки и училни, број на 

ученици, распоред за професорите, за паралелката, дневници) 

• Организирање на родителски средби и запознавање на родителите со наставната програма, 

училишниот ред, кодекс на однесување, укажување на значењето на редовноста, учењето, 

чувањето на инвентарот во училиштето и сл. 

• Изготвување на критериуми за вреднување на вработените, 

• Давање насоки за формирање на класни и ученички заедници, 

• Следење на реализацијата на наставната програма, 

• Анализа на редовноста на наставниците и учениците и предлагање мерки за подобрување, 

• Активности за успешно организирање на екскурзии, празници, натпревари и други 

манифестации, предавања на различни теми како составен дел од предвидени проекти од 

училиштето или некое министерство 

• Активности за успешно организирање на систематски прегледи предвидени за 

наставниците и учениците; 

• Следење на организацијата и реализацијата на воспитно- образовната и друга стручно-

педагошка работа; 

• Работа со наставниците почетници; 

• Работа со стручните органи и тела;  
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• Соработка со локалната средина, родители, институции, претпријатија, 

• Поттикнување и поддршка на програми за грижа и заштита на учениците  

      ( програма за  Професионална ориентација, програма за Унапредување на здравјето, 

програма за Работа со ученици со посебни потреби, Интеграција на  еколошката едукација 

во македонскиот образовен систем, здрави училишта-здрава популација, Проектот 

„Намалување на насилството во  училиштата“, Проект Меѓуетничка интеграција во 

образованието итн); 

• Создавање услови за пријатна и безбедна  училишна клима за спроведувањена воспитно-

образовна работа; 

 

 Оперативна програма ( акционен план) 

АКТИВНОСТИ ИЗВРШИТЕЛ ВРЕМЕ 

- Завршни подготовки за успешен почеток на новата 

учебна година: распоред на часови, класни 

раководства, паралелки, училни; 

- Прифаќање на учениците на првиот училишен ден 

(давање насоки на наставниците, класните 

раководители); 

- Ораганизирање на родителски средби, 

- Организирање и координирање на работата на сите 

учесници во воспитно-образовниот процес: 

- Редовност на наставниците и учениците; 

- Педагошка документација; 

- Дежурства на учениците и наставниците 

- Разговори, консултации и давање совети на 

наставниците околу организирањето на наставата 

-  Активности за ученички возни билети (бесплатни) 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

 

Август -Септември и во 

континуитет 

- Активности за набавка и поделба на учебници 

(бесплатни) и  други книги и литература за училишните 

потреби 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

Библиотекар 

Август -Септември и во 

континуитет 
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- Изготвување критериуми за вреднување на вработените 

- Вреднување на вработените со примена на 

критериумите; 

- Посета на наставни часови; 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

во текот на целата 

учебна година 

- Организирање на екскурзии предвидени со   

   годишниот план за работа на училиштето 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

Септември-октомври 

 

Април-мај 

- Поттикнување и поддршка на програми за грижа и 

заштита на учениците  (програма за  Професионална 

ориентација, програма за Унапредување на здравјето, 

програма за Работа со ученици со посебни потреби, 

интеграција на  еколошката едукација во македонскиот 

образовен систем, Проект за здрави училишта и здрава 

популација, Проект Безбеден град во соработка со МВР, 

Проект Меѓуетничка интеграција во училиштата и др. 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

Предавачи од 

училиштето или 

соодветни 

институции 

во текот на целата 

учебна година 

- Активности за успешно организирање на  редовните 

здравствени систематски прегледи предвидени за 

наставниците и учениците 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

Декември – јануари 

- Организирање активности (класни совети)    

   за успешно завршување на првото   

   полугодие и учебната година; 

- Организирање на активности-  

  дополнителна настава за послабите   

  ученици, како и поправни испити по  

  завршувањето на наставната година 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

Јануари, мај, јуни, 

август 

- Зголемување на ефикасноста во водењето  

  на педагошката документација: 

- советување, насоки и обуки (по потреба) 

- Увид и следење во водењето на педагошката 

документација на наставниците (прегледување на 

дневници, главни книги, глобални планови, тематски 

подготовки...), имплементирање на глобалните, тематските 

и дневни подготовки во електронска форма  

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

континуирано 

секој месец со приложен 

записник и предлог 

мерки 

- Соработка со педагошко - психолошката служба во однос Пом. директор 1 во текот на целата 
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на изрекување на педагошките мерки 

- Организирање активности и предавања од областа на 

здравјето кај младите, пороците на модерното време, 

агресијата кај младите и сл. 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

учебна година 

Следење на работата на новите наставници и 

овозможување на соодветна помош 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

во текот на целата 

учебна година 

Организација на работата со проблематични деца 

Организација на работата со талентирани ученици 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

во текот на целата 

учебна година 

- Организација и информирање на значајни датуми од 

нашата историја, како и верски и други празници 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

според календарот за 

работа 

- Организирање еколошки активности и посета на 

различни организации и манифестации: 

o ден на училиштето, 

o саеми; 

o театар; 

o опера и балет; 

o музеи 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

Предметни 

наставници 

во текот на целата 

учебна година 

- Изработка на распореди за вонредни испитни сесии, 

испити, комисии и разни соопштенија 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

ве текот на целата 

учебна година 

- Учество во работата и водење на класните  совети  Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

во текот на целата 

учебна година 

- Увид во реализацијата на родителските средби, 

извештај по сите насоки од дневниот ред 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

септември, ноември, 

јануари, април, јуни 

Спроведување на делењето на евидентните листови и Пом. директор 1 Декември-јануари,  
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свидетелствата Пом. директор 2 

Класни раководители 

мај-јуни 

- Контрола на водењето на Е-дневникот за следење на 

успехот на учениците и работата на наставниците 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

во текот на целата 

учебна година 

- Следење и организирање на активности околу 

матурска вечер, матурско табло, делење дипломи и 

др; 

 

- Организација и реализација на Државната матура и 

Завршниот испит во учебната 2021/2022 година во 

училиштето 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба  

Класни раководители 

 

Второ полугодие 

- Поддршка на наставниците кои подготвуваат ученици 

за натпревари и слични манифестации 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба  

Класни раководители 

во текот на целата 

учебна година 

- Изработка и спроведување на анкета меѓу учениците во 

втора година за изборни предмети 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Класни раководители 

Април 

- Соработка со МВР и други надлежни структури за 

одржување на редот и дисциплината во училиштето 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

во текот на целата 

учебна година 
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- Портфолио на класен раководител – (организција, 

ревизија и контрола 4 пати) - на 01.09.секој класен 

раководител ќе добие папка за класот со документите 

- Да развива процедура за информирање на учениците и 

родителите- евиденција и за други активности, 

- Евиденција за секој празник, како е одбележен, да ги 

чува соопштенијата и рефератите 

- Да води писмена евиденција за родителските средби, за 

дневен ред, за присутноста (бројна), а повремено да 

организира и вонредни средби со актуелна содржина 

- Да води евиденција за сите натпревари во сите нивоа и 

за остварените резултати (освоените места) 

  

 

 

Пом. директор 1 

Пом. директор 2 

Директор 

Стручна служба 

Класни раководители 

 

Континуирано 

 

 

 

Во текот на цала година 

 

                                                                                                   

               Пом. директор 1                     Пом. директор 2 

           Викторија Постолова                                                                       Ленче Кузманова 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ПСИХОЛОГ ПРИ СЕПУГС  
„ВАСИЛ АНТЕВСКИ – ДРЕН“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА НА РАБОТА 
 

1. Работа со учениците (поддршка на учениците во учењето, следење и поддршка на развојот на 

учениците, професионална и кариерна ориентација) 

2. Работа со наставниците (поддршка на наставниците во воспитоно образовниот процес, 

поддршка во работата со учениците) 

3. Работа со родителите (индивидуални и групни советувања со родителите, вклучување на 

родителите во животот и работата на училиштето) 

4. Соработка со локална заедница, стручни институции и организации 

5. Професионален развој и професионална соработка 

6. Аналитичко истражувачка работа 

7. Училишна структура, организаија и клима 

 

ФОРМИ НА РАБОТА ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ПЛАНИРАНИТЕ ЗАДАЧИ 

1. Индивидуални и групни советувања и разговори 

2. Дебати 

3. Консултации 

4. Разговори (поединечни и во група) 

5. Предавања и демонстрации 

6. Работилници 

 

РЕСУРСИ КОИ ЌЕ СЕ КОРИСТАТ 

1. Стручна литература 

2. Анкети и прашалници 

3. Програми и извештаи 

4. Други институции (Град Скопје, МОН, БРО.....) 

АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 

Ред. 

бр. 

СОДРЖИНА Соработници Програмско 

подрачје 

1. Учество во активностите околу завршување на учебната 

2020/2021 година 

Директор, 

наставници, секретар 

на државна матура 

2 и 7 

2. Активности за државна матура, завршен и поправен испит Директор, 

наставници, секретар 

на државна матура 

2 и 7 

3. Учество во планирањето, програмирањето и организирањето на 

воспитно образовниот процес во училиштето 

Директор, педагог, 

наставници 

2 и 7 

4. Учество во изготвување на Годишниот извештај за работата на 

училиштето за учебната 2020/2021 година 

Директор, педагог, 

наставници 

2 и 7 

5. Учество во изготвувањето на  Годишната програма за работа на 

училиштето за 2020/2021 година 

Директор, педагог, 

наставници 

2 и 7 

6. Изготвување на  сопствена програма Носител 5 и 7 

7. Изработка на статистички извештај и прегледи за крајот на 

учебната година 

Секретар 7 

8. Запознавање на учениците со фондот на часови обврски и Дирекор, педагог, 1 и 7 
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подрачјата на проектните активности. Формирање на групи наставници 

9. Изработка на прегледи за запишаните ученици за новата учебна 

година 

Секретар 1 и 7 

10. Прифаќање и воведување во работа на новиот наставен и друг 

кадар – приправници 

Педагог, наставници 

од активи 

2 и 7 

11. Изготвување анализи, осврти, податоци, извештаи и друго по 

барање на Министерството за образование и наука и Секторот за 

образование во Град Скопје 

  

12. Следење и учество во решавањето на проблеми кои се јавуваат 

на почетокот на учебната година 

Педагог, наставници 1, 2 и 7 

13. Изготвување на анализи, осврти, податоци, извештаи и друго по 

барање на Министерството за образование и наука и Одделот за 

образование во Град Скопје 

носител 4 

14. Посета на паралелките од прва година и запознавање со новите 

ученици, нивните состојби и проблеми онаму каде што постојат 

носител 1 

15. Помош во прилагодување на новата средина кај учениците во 

прва година 

Педагог, наставници, 

класни раководители 

1 

16. Учество во изработка на дневниот ред за родителски средби и 

учество на истите онаму каде што има потреба 

Педагог, наставници, 

класни раководители 

2 и 3 

 

 

ОКТОМВРИ 

Ред. 

бр. 

СОДРЖИНА Соработници Програмско 

подрачје 

1. Стручна и дидактичка помош н анаставници – приправници Педагог 2 

2. Следење на процесот на прилагодување на учениците во прва 

година 

Носител 1 

3. Следење на интерперсоналните односи меѓу учениците, меѓу 

учениците и наставниците, помеѓу групите ученици и 

предлагање мерки за отстранување на нарушувањето и 

развивање позитивни односи на соработка 

Носител 1, 2 и 7 

4. Контрола на водење на педагошка евиденција и документација Педагог, психолог 2 и 7 

5. Увид – посета на часови Директор и педагог 1,2 и 7 

6. Советодавна работа со ученици Наставници 1 

7. Непосредни разговори со ученици и родители Клани раководители, 

наставници, директор 

1 и 3 

8. Индивидуална работа и сопствено стручно усовршување преку 

советување, семинари и други форми организирани од страна на 

стручни институции 

Носител 4 и 5 

9. Соработка со локалната заедница Директор, наставници 4 

10. Одржување работилници на тема булинг во училиштата Носител 1 

11. Одржување работилници на тема болести на зависност со 

учениците од прва и втора година 

Носител 1 

НОЕМВРИ 

Ред. 

бр. 

СОДРЖИНА Соработници Програмско 

подрачје 

1. Идентификацијана ученици кои манифестираат неприлагодено 

однесување (изостаноци, агресивно однесување, деликвензија и 

Класни раководители, 

наставници 

1 
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др.) 

2. Советодавна работа со ученици кои покажуваат неприлагодено 

однесување 

Психолог 1 

3. Учество во подготовка и реализација на советите на годините Директор, педагог 2 и 7 

4. Анализа на резултатите од првиот класификационен период Директор, педагог 6 

5. Учество во организирање не дополнителна настава по наставни 

предмети по кои учениците покажуваат послаб успех 

Директор, наставници 2 и 7 

6. Посета на часовите на кои постојат проблеми во однос на 

работната дисциплина 

Носител 2 и 7 

7. Следење и увид во оценувањето- континуираност, објективност, 

јавност 

Директор, наставници 2 и 7 

8. Соработка со претставници на заедниците на паралелки и 

училишната заедница 

Директор 1 и 7 

9. Стручна работа со ученици кои имаат поголем број недоволни 

оценки и неоправдани изостаноци 

Носител 1 

10. Увид во реализација на проектните активности Директор, наставници 2 и 7 

11. Групно советување за родители чии што ученици покажуваат 

нередовност во наставата и недоволен успех (3 и повеќе од 3 

слаби) 

Носител 1 и 2 

12. Одржување работилници на тема мултикултура со учениците од 

втора година 

Носител 1 

13. Испраќање прв извештај за редовност на учениците корисници 

на УПН 

Носител 1 

 ДЕКЕМВРИ 

Ред. 

бр. 

СОДРЖИНА Соработници Програмско 

подрачје 

1. Следење и откривање на причините за недоволниот успех кај 

одделени ученици 

Класни раководители, 

наставници 

1 

2. Групна и индивидуална советодавна работа со ученици Психолог 1 

3. Соработка со родители на ученици кои имаат проблеми со 

успехот и поведението (индивидуални средби, работилници) 

Директор, педагог 2 

4. Состанок со претставници од ученичките заедници за 

согледување на иницијативи, проблеми и сл. 

Директор, педагог, 

дефектолог 

1 

5. Состанок со наставниците кои реализираат проектни активности Педагог 2 

6. Посета на наставни часови Директор, наставници 2 и 7 

7. Учество во активности по повод Нова година Педагог, наставници 1, 2 и 7 

8. Соработка со родители Носител 2 

9. Организација на новогодишни хуманитарни акции со 

училишната заедница 

Носител 1 

 

ЈАНУАРИ 

Ред. 

бр. 

СОДРЖИНА Соработници Програмско 

подрачје 

1. Учество во организирање на полугодишен совет Директор, педагог 7 

2. Изготвување на полугодишен статистички извештај Педагог, наставници 6 

3. Учество на семинари, работилници и обуки за професионален 

развој 

 5 

4. Организирање на обука и предавање за наставниот кадар Носител 2 
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5. Подготовка за второто полугодие  1, 2 и 7 

6. Започнување на работилници за професионална ориентација на 

учениците 

Носител 1 

 

ФЕВРУАРИ 

Ред. 

бр. 

СОДРЖИНА Соработници Програмско 

подрачје 

1. Групни советувања за родители чии што ученици покажале 

недоволен успех и нередовност во наставата 

Носител 1 и 3 

2. Групни советувања за ученици кои покажале недоволен успех и 

нередовност во наставата 

Носител 1 

3. Организирање работилници на тема злоупотреба на 

психотропни супстанции и последици од истите 

Носител 1 и 2 

4. Тековни советодавни работилници за професионална 

ориентација 

Носител 1 и 2 

5. Индивидуални средби со ученици Носител 1 

 

МАРТ 

Ред. 

бр. 

СОДРЖИНА Соработници Програмско 

подрачје 

1. Тестирање на професионална ориентација преку користење на 

БИПО алатката 

Носител 1 

2. Обука на наставниот кадар за водење на професионално досие 

(објаснување преку пример) 

Носител 2 

3. Одбележување на денот на екологијата преку организирање еко 

работилници и акции со учениците 

Носител 1, 2, 4 и 7 

4. Испраќање втор извештај за редовноста на учениците корисници 

на УПН 

Носител 1 и 5 

 

АПРИЛ 

Ред. 

бр. 

СОДРЖИНА Соработници Програмско 

подрачје 

1. Учество во работата на советите на годините за разгледување на 

успехот и поведението на учениците на крајот од третиот 

квалификациски период 

Носител 1, 2 и 7 

2. Учество во организација на родителски средби Носител 2 

3. Учество во активностите за презентација и одбраната на 

проектните задачи 

Носител 1, 2 и 7 

4. Состанок со наставниците кои реализираат проектни активности Директор, педагог 2 

5. Организирање на предавања на актуелни теми од областа на 

здравјето и соработка со надворешен предавач 

Директор, педагог 4 

6. Други тековни активности Директор, наставници  

7. Испраќање трет извештај за редовноста на учениците корисници 

на УПН 

Носител 1 
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МАЈ 

Ред. 

бр. 

СОДРЖИНА Соработници Програмско 

Подрачје 

1. Учество во работата на советите на паралелките од завршните 

години за крајот на учебната година 

Директор, педагог, 

наставници 

7 

2. Учество во организација на родителски средби Директор, педагог, 

класен раководител 

3 

3. Учество во активностите за одбелешување на Денот на 

словенскте просветители 

Директор, педагог 4 

4. Состанок со наставниците кои реализираат проектни активности Директор, педагог, 

наставници 

2 

5. Соработка со наставниците за организирање на дополнителна и 

продолжителна настава за учениците од завршните години 

Директор, педагог, 

наставници 

2 

6. Соработка со наставници одговорни за организација за прослава 

на матурска вечер 

Директор, педагог, 

наставници 

1, 2 и 7 

7. Подготовки за спроведување на уписот Директор, помошник 

директор 

4 

 

ЈУНИ – ЈУЛИ 

Ред. 

бр. 

СОДРЖИНА Соработници Програмско 

подрачје 

1. Учество во работата на советите на годините и паралелките за 

утврдување на успехот и поведението на учениците на крајот на 

наставната година 

Директор, педагог, 

наставници 

4 и 6 

2. Соработка во организирање на продолжителна настава за 

ученици упатени на поправен испит 

Директор, педагог, 

наставници 

1, 2 и 7 

3. Учество во активности за организирање на матурски испити и 

завршен испит 

УМК 4 

4. Учество во спроведување на уписот за ученици од I година Директор, педагог, 

наставници 

1, 2 и 7 

5. Прибирање податоци за изготвување на програмата за работа на 

училиштето за идната учебна година 

Директор, педагог, 

наставници 

 

6. Формирање на паралелки по изборни предмети, подрачја и 

комбинации за втора, трета и четврта година 

Директор, помошник 

директор 

1, 2 и 7 

 
 

Училишен психолог 

Ива Стојановска Јакимовски 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ПЕДАГОГ ПРИ СЕПУГС 
„ВАСИЛ АНТЕВСКИ – ДРЕН“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

Osnovni celi: 

      

     Sledewe  na u~enicite i unapreduvawe vo site aspekti na nivniot razvoj : kognitiven, 

emocionalen i bihivioralen. 

     Sledewe i unapreduvawe na vospitno-obrazovnata dejnost. 

     Pridonese vo kreiraweto,planiraweto i sproveduvaweto na programata za razvoj na 

u~ili{teto. 

 

     Seriozen priod kon problemot na izostanuvawe na u~enicite od nastava. 

     Timski, stru~nata slu`ba i klasnite rakovoditeli ke rabotat na otkrivawe  na pri~inite 

za izostanuvawe od nastavata i vospitno ke se vlijae na u~enicite so najgolem broj na 

izostanoci. 

     Zbogatuvawe na programata za unapreduvawe na zdravjeto na u~enicite. 

     Posebno vnimanie ke se obrne za nasilnoto odnesuvawe na u~enicite (agresija) 

 

Podra~ja na rabota Vreme na realizacija 

Neposredno sledewe na vospitno-obrazovnata rabota 
vo u~ili{teto. 

Septemvri-Juni 

Sovetodavno-konsultativna rabota so nastavnicite, 
uчenicite i roditelite 

Septemvri-Juni 

Analiti~ka i istra`uva~ka rabota Septemvri-Juni 

Stru~no usovr{uvawe na vospitno-obrazovniot kadar. Septemvri-Juni 

Sorabotka so stru~ni i op{estveni institucii. Septemvri-Juni 

 

 

Programski sodr`ini Vreme na realizacija Nositeli na aktivnostite 

U~estvo vo 
planiraweto na 
celokupnata vospitno-
obrazovna rabota na 
u~ili{teto. 

Avgust-septemvri Direktor 
Pedagog 

Psiholog 
Raboten tim 

Aktivnosti okolu 
po~etokot na u~ebnata 
gosina (popravni 
ispiti, statisti~ki 

Avgust-septemvri Direktor 
Raboten tim 
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izve{tai, izve{tai za 
rabotata na u~ilisteto 
i drugo. 

U~estvo vo izgotvuvawe 
na godi{na programa i 
sledewe na realizacija 
na programata. 

Avgust-juni Direktor 
Raboten tim 

Napatstvija vo 
planiraweto na 
rabotata vo 
izgotvuvaweto na 
tematskite i dnevnite 
planovi za rabota. 

Septemvri-juni Pedagog 
Nastavnici 

Sovetodavna rabota so 
u~enici koi poka`uvaat 
neadaptirano 
odnesuvawe. 

Septemvri-juni Klasen rakovoditel 
Pedagog 

Psiholog 

Rabota so u~enici so 
devijacii vo 
odnesuvaweto. 

Septemvri-juni Klasen rakovoditel 
Pedagog 

Psiholog 

Sledewe, otkrivawe za 
pri~inite za slabiot 
uspeh, nesoodvetno 
odnesuvawe na oddelni 
u~enici ili grupi;  
-nabquduvawe na 
rabotata na u~enicite 
vo tekot na ~asot 
-individualna rabota so 
u~enici; 
-razgovor so 
nastavnicite i 
roditelite 

Septemvri-juni Pedagog 
Psiholog 

Sovetodavna rabota so 
roditeli  

Septemvri-juni Klasen rakovoditel 
Predmeten Profesor 

Pedagog 
Psiholog 

Analiza na uspehot, 
redovnosta i 
povedenieto na 
ucenicite za sekoj 
tromese~en period 

Oktomvri-juni Pedagog 
Psiholog 

Konsulativni 
aktivniosti vo sledewe 
i ocenuvawe na 
u~enicite; 
-primena na novi 
postapki i instrumenti 

Septemvri-juni Pedagog 
Psiholog 

Nastavnici 
Stru~ni aktivi 
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za sledewe, 
proveruvawe i 
ocenuvawe na 
u~enicite. 

Poseta na nastavni 
~asovi vo prva godina so 
cel sledewe na 
adaptiranosta na 
u~enicite 

Otomvri-maj Klasen rakovoditel 
Predmeten Profesor 

Pedagog 
Psiholog 

Organizirawe na 
predavawa na razni 
temi. 

Oktomvri-maj Klasen rakovoditel 
Pedagog 

Psiholog 

Analiza i ist`uva~ki 
aktivnosti za: 
-neredovnost na 
nastavata 
-neuspehot na u~enicite 
i pri~inite za toa 

Oktomvri-juni Klasen rakovoditel 
Pedagog 

Psiholog 
Nastavnici 

Podgotovka na 
instrumenti za 
istra`uva~ki 
aktivnosti(pra{alnici 
anketni listovi i 
drugo) 

Oktomvri-juni Pedagog 
Psiholog 

Nastavnici 

U~estvo na rabotata na 
klasnite soveti 

Oktomvri-juni Profesori 
Direktor 
Pedagog 

Psiholog 

U~estvo vo rabota na 
nastavni~ki sovet. 

Septemvri-avgust ~lenovi na nastavni~ki sovet 

Prefesionalna 
orientacija so u~enici 
od ~etvrta godina 
(ogleduvawe na 
namerite i interesite 
na u~enicite preku 
anketi ili neposreden 
ragovor ) 
-so u~enici od osmo 
oddelenie 

April-maj Pedagog 
Psiholog 

Klasen rakovoditel 

Мentorska rabota so 

nastavnicite 

-po~etnici 

Vo tekot na godinata Nastavnici 
Pedagog 

U~estvo na seminari, 

sovetuvawa, 

Vo tekot na godinata Nastavnici 
Pedagog 

Psiholog 



86 
СЕПУГС “Васил Антевски-Дрен”, Скопје 

 

rabotilnici, proekti i 

drugo. 

U~estvo vo 

organizirawe zna~ajni 

datumi. 

Septemvri-maj Nastavnici 
Direktor 
Pegadog 

Psiholog 

Koordinirawe na 

rabotata na u~eni~ka 

zaednica 

Vo tekot na godinata 

Организација и 

реализација на 

екстерно оценување 

Февруари, март, април, мај, јуни 

Sorabotka so stru~ni, nau~ni i op{testveni institucii: 

-Miniasterstvo za obrazovanie i nauka  
-Biro za razvoj na obrazovanioto 
-MVR-sektor za maloletni~ka delikvencija 
-Centar za socijalni raboti 
-Zavod za zdrastvena za{tita na majki i deca 
-Institut za pedagogija 
-Aktiv na pedagozi i psiholozi 
-Nevladini ogranizacii 

-Unapreduvawe na zdravjeto na u~enicite  
-Tribini, predavawa , sovetuvawa, za bolestite na zavisnost, gradewe zdrav odnos kon 
`ivotot, samoza{tita, samo kontrola, 
-Unapreduvawe na stilot na komunicirawe, konstruktivno re{avawe na konflikti i drugo 
-Nasilstvoto pomegu mladite-u~enicite  

 

Vodewe na pedago{ka dokumentacija  kontinuirano: 

 Planot za rabota na u~ili{niot pedagog e naso~en kon ostvaruvawe na vospitnite celi 

preku sledewe na u~enicite i unapreduvawe vo site aspekti na nivniot razvoj. Vospitniot del 

vo vospitno-obrazovniot sistem e od golema va`nost za razvivawe na li~nosta na u~enicite 

vo konstuktivni ~lenovi na op{testvoto. Aktivnostite se naso~eni kon razvivawe: odgovoren 

odnos vo i von u~ili{teto, rabotni naviki, istrajnost i upornost, samo po~ituvawe, 

samodoverba, po~ituvawe na avtoritet, po~ituvawe na pravilna sorabotka, objektivnost i 

kriti~nost kon sebe i drugite, kriti~ki staf kon sebi~nost i nehumanost, kulturno 

odnesuvawe, ~ustvo na kolektivna pripadnost, svesnost za {tetnosta od koristewe na droga, 

alkohol i pu{ewe cigari, kriti~ki staf kon informiraweto vo site oblici, svesnost za 

polovite razliki od biolo{ki i op{testven aspekt i tn. 
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 Vo delot na personalizacijata-razvojot na li~nosta sledi razvivawe na: pozitivna 

slika za sebe, dostoinstvo, ~ustvo na sigurnost, za{tita, po~ituvawe i razbirawe. 

 Vo delot na razvivawe na socijalnite ve{tini kaj u~enicite ke se raboti na: razvivawe 

na sorabotlivost  vo grupa, klas, razvoj na megusebna doverba i poddr{ka, razvivawe na 

zna~eweto na grupna pripadnost i rezultatite koi {to se postigaat vo grupata, razvivawe na 

tolerancija na pripadnici od razli~ni grupi, prepoznavaw i razvivawe na osetlivost na 

konfliktni situacii i problemi vo u~ili{teto. 

 Voo~ubawe na razlikite megu natprevaruvaweto i sorabotkata, razvivawe na grupna 

solidarnost,timsko rabotewe i grupno re{avawe na problemite, u~ewe na kreativen pristap 

vo re{avawe na problemite i drugo. 

  

Училишен педагог  

Александра Дојчиновска 
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Годишна програма за работа на дефектологот за учебната 2021/2022 година 
 

Програмски подрачја за работа  
 

1. Следење и унапредување на воспитно-образовната работа 

 

• Идентификација на учениците на кои им е потребна стручна помош и поддршка и индивидуална работа со нив 

• Учество во идентификација, следење и работа со учениците со ПОП 

• Следење на степенот на вклученост на учениците со ПОП во наставниот процес 

• Стручна помош на наставниците во однос на методите и средствата кои ги користат во работата со овие ученици 

• Созадавање клима на прифаќање во класот каде што е вклучен ученикот со ПОП 

• Следење на опременоста на училиштето со неопходни наставни средства и помагала и планирање на истите 
 

Цели -Да се идентификуваат учениците на кои им е потребна дополнителна стручна помош за поуспешно 
адаптирање на ученикот и училишниот колектив, како и за поуспешно совладување на програмските 

барања што треба да се очекуваат од нив 
-Да се задоволат индивидуалните потреби на учениците со ПОП 

Програмски задачи -идентификација на учениците со ПОП 
-откривање на учениците со поголеми можности за напредување и развој 

-помош при изработка на ИОП 
-помош при изработка на дидактички материјали и средства за работа со учениците со ПОП 

Форми на работа Индивидуална, групна, консултации, совети, разговор, опсервација 

Ресурси Евидентни листови, дефектолошки тестови, формулар за ИОП 

Време на реализација Во континуитет 

Соработници Стручна служба,наставници, родители, ученици 
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2. Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната работа 

 

• Планирање и изработка на сопствената годишна програма за работа 

• Учество во изработка на Годишната програма за работа на училиштето и сите посебни програми во склоп на годишната 

програма 

• Учество во изработка на полугодишен и годишен извештај 

• Учество во изработка на самоевалуација на училиштето 

• Учество во организација на сите видови активности што се изведуваат во училиштето 
 

Цели -изработка на квалитетни и функционални планови и програми, навремено организирање на 

целокупната ВОР во училиштето на почетокот на учебната година и во текот на неа 

Програмски задачи -планирање и изработка на сопствената годишна програма за работа 

-учество во изработка на Годишната програма за работа на училиштето 
- Учество во изработка на полугодишен и годишен извештај 

- Учество во организација на сите видови активности што се изведуваат во училиштето 
- изготвување на извештај за сопствената работа 

Форми на работа Индивидуална, тимска 

ресурси Годишен извештај, материјали од семинари, лични искуства, стручна литература 

реализација Јуни-август 

соработници Стручна служба,директор, наставници 
  

 
3. Советодавна-консултативна и инструктивна работа 

 

А. Работа со наставници 
 

• Изработка на индивидуални образовни планови за учениците со ПОП 

• Сугестии во планирањето и подготовка на наставата-годишни, тематски, дневни планови и програми, специфични 

методи и средства 

• Стручни предавања, советувања, стручна литература, едукативни работилници 

• Планирање стратегии за оценување на учениците со ПОП 
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Цели -да се упати наставникот во начинот на идентификација и работа со децата со посебни потреби 
-стручно усоврсување на наставниците за настава според индивидуалните карактеристики на учениците 
-квалитетно изработување на индивидуални образовни планови и индивидуализирани програми за 
ученици со ПОП 
-примена на разновидни методи и средства со учениците со ПОП 
-запознавање со карактеристиките и методите за работа со учениците со посебни потреби 

Програмски задачи -Помош и поддршка на наставниците во планирање и реализирање на непосредната работа со 
учениците со ПОП 
- учество и помош при изработка на ИОП и индивидуализирана програма за работа со учениците со 

ПОП 
-учество во идентификација, конкретизација и операционализација на целите и задачитешто треба да 
се остварат во рамките на програмските содржини на наставата и другите облици на воспитно-

образовната работа 
-помош и поддршка на наставниците во изготвување на годишните, тематските и дневните подготовки 
при работа со учениците со ПОП 
-учество во определување на содржините што ке се обработуваат и ги определуваат програмските 

барања што можат да се поставуваат пред ученикот со посебни образовни потреби 
-професионален развој на наставниците-организирање на нагледни часови, стручни предавања, стручна 
литература, се со цел, поуспешна работа со учениците со ПОП, едукативни работилници 
-сугестии во планираето и подготовката на наставата( специфични методи, техники, форми и 

средства)при работа со учениците си ПОП 
-иницирање и стручна поддршка нанаставниците при прилагодување на дидактичките материјали, 
просторот и околината кон потребите на учениците со ПОП 
-инструктивна работа со наставниците при користење на асистивна технологија 

Форми на работа Инструкции, консултации, работилници, индивидуално, групно, дијалог 

ресурси Стручна литература, лично искуство, инструменти за работа 

Време на реализација Континуирано 

соработници Стручна служба, наставници 

 

Б. Работа со родители 

• советување за сите прашања во доменот на образованиетои воспитанието на нивните деца 

• информирање за нивните права и обврски поврзани со инклузијата 
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Цели -Aктивно вклучување на родителите во процесот на инклузија 

-целосна вклученост во планирањето и реализирањето на ИОП 
-подобрување на постигнувањата на учениците со ПОП 

Програмски задачи -советодавна работа со родителите(индивидуално) за односот кон нивните деца во поглед на 

должностите во училиштето и пошироко(социјализација) 
-помош на родителите во работата со нивните деца(совладување на чувството на вина, агресија или 
самосожалување кон сопствените деца- а по потреба и со стручно лице од страна)од што ке излезе 

порационалниот однос кон целокупната ситуација(очекувањата од детето, од наставникот- училиштето-
соучениците итн.) 
-редовно информирање на родителите за напредокот на нивните деца 
 

Форми на работа Индивидуален пристап, дијалог, совети, консултации 

Ресурси ИОП, ученичко досие,извештаи  

Време на реализација континуирано 

соработници Родители, стручна служба, наставници, ученици 
 

В. Непосредна работа со ученици 
 

• Работа со ученици со посебни образовни потреби 

• Работа со ученици со потешкотии во учењето-ранлива група на ученици 

 

Цели -проценка на индивидуалните потенцијали на учениците со ПОП, ранливата група на ученици 

-адаптирање во средината и поддршка во училницата, во заедничките активности со другите 
ученици 
-напредување според можностите и споссобностите 

Програмски задачи - Индивидуална работа 

- Дефектолошка дијагностика 

- Вежби за реедукација на психомоториката 

- Вежби за дисграфија, дискакулија и дислексија 

- Работа со учениците на совладување на одделени наставни содржини 

- Професионална ориентација на учениците 

- Следење, анализирање и евалуација на напредувањето на учениците со ПОП 

- Реализирање на активности од подрачјето-произотсвена и друга општествено корисна работа 
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- Советодавна работа со овие ученици  

- Помош и обучување на учениците за користење на асистивна технологија 

Форми на работа Индивидуална, групна 

ресурси Стручна литература, формулари, прашалници, евидентни листови, досиеа 

Време на реализација континуирано 

соработници Стручна служба, наставници, родители, ученици 

 

 
4. Водење на педагошка евиденција и документација 

 

• годишна програма за работа на училиштето  за 2021-2022 година 

• годишна програма за работа на дефектологот 

• месечна оперативна програма 

• хронолошки дневник за сопствена работа 

• дневник за работа со наставници, ученици и родители 

• дневник за работа со ученици со ПОП, ранлива група на ученици 

• досие за секој ученик со ПОП 

• водење и следење на дел од педагошка евиденција и документација на ниво на училиште 

• сопствено портфолио 
 

 

5. Стручно усовршување на воспитно-образовниот кадар 
 

Цели Стручно усовршување на на ставниците за настава според индивидуалните карактеристики на 
учениците, квалитетни подготовки, квалитетни изработки на ИОП, примена на разновидни форми, 

методи, средства за работа, техники на учење, примена на асистивна технологија во работата со 

учениците си ПОП 
Програмски задачи -соработка со наставниците околу подготвувањето за настава според индивидуалните можности и 

способности на учениците со ПОП 
-изработка на индивидуални образовни планови за учениците со ПОП 
-Помош во примена на разновидни методи, форми на работа и изработка на дидактички материјали 
и средства за работа со  учениците со ПОП 
-техники на учење 
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-подготвување на стручни предавања и теми на наставнички совет, стручни активи 

-помош во примена на асистивна технологија во работата со учениците со ПОП 

Форми на работа -индивидуална, разговор, групна, работилници 

Ресурси Стручна литература, материјали од семинар,  

Време на 
реализација 

Преку цела година 

соработници Инклузивен тим 
 

6. Лично стручно усовршување 

Цели Лично стручно усовршување и подигање на квалитетот на работата 

Програмски задачи -следење на стручна литература 

-перманентно стручно усовршување преку посета на семинари, советувања и обуки организирани од МОН;БРО и 

др.институции 

-присуство и учество во Сојуз на дефектолози 

Форми на работа Индивидуална, групна и др 

Време на 
реализација 

Во текот на учебната година 

Ресурси Стручна литература, материјали од семинар,прирачници,  

соработници Советници, дефектолози 

 

7. Соработка со локалната заедница и други институции 

Цели Подигање на квалитетот на воспитно-образовниот процес и размена на искуства 

Програмски задачи -соработка со МОН,БРО, центар за социјална работа, Младински совет, Отворете ги прозорците, 
Сојуз на дефектолози и други релевантни институции 
-соработка со основните училишта во општината 
-размена на искуства со дефeктолози од пошироко 

Форми на работа Индивидуална, групна, панел дискусии 

ресурси Стручна литература, материјали од семинари, прирачници 

Време на 
реализација 

Во текот на учебната година 

соработници Стручни соработници, дефектолози, просветни инспектори, советници, претставници од други 
институции 
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8. Работа на професионална информација и ориентација на учениците 
 

Цели -насочување на учениците со ПОП 
-разликување на предностите и недостатоците на одредена професија 

Програмски 
задачи 

-Индивидуални разговори со учениците со ПОП и нивните родители за нивните намери и интереси за 
продолжување на образованието 
-професионално ориентирање на учениците за запишување во средното училиште 

Форми на работа Индивидуална 

Ресурси Прашалници 

Време на 
реализација 

Во текот на учебната година 

соработници Родители, стручни соработници 

 

Дефектолог 

 

Снежана Шеќерова Павлова 
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PROGRAMA ZA RABOTA NA BIBLIOTEKAROT ZA U^EBNATA 2021/2022 

GODINA 

 
Vo programata za rabota na u~ili{niot bibliotekar opfateni se 
slednite programski podra~ja 

- vospitno-obrazovna rabota so u~enici 
- biblote~no-informativna i stru~na rabota 
- sorabotka so nastavnici, stru~ni rabotnici i roditeli 
- kulturna i javna dejnost 

 

1. Zada~i vo vospitno-obrazovnata rabota so u~enicite 
- Planirawe na rabotata na u~ili{nata biblioteka vo sorabotka so 
u~enicite 
- Razvivawe na kreativnosta i interesot za knigata 
- Osposobuvawe na u~enicite za koristewe na razni metodi na u~ewe 
i rabota na tekst 
- Formirawe naviki kaj u~enicite za vnimatelno rakuvawe, ~uvawe 
i za{tita na bibliote~kiot materijal {to go koristat 
- Zapoznavawe na u~enicite so zna~eweto i koriseweto na 
sodr`inata na registerot na knigata 
- Izgraduvawe i razvivawe na kriti~ki stav za vrednuvawe na delata 

 
2. Zada~i vo biblote~no-informativnata i stru~na rabota 

- Planirawe i obnova na kni`niot fond 
- Sledewe na interesot na korisnicite i redovno pismeno 
izvestuvawe za potrebite za nabavka na soodvetna literatura 
- Obezbeduvawe na potrebnata literatura preku razmena i 
pozajmuvawe so drugi u~ili{ta, institucii i poedinci 
- Stru~na obrabotka na bibliote~niot materijal spored 
me\unarodnite standardi 
- Formirawe na azbu~en katalog 
- Invetirawe, signirawe, smestuvawe 
- Za{tita na kni`niot fond 

 

3. Zada~i vo sorabotkata so nastavnicite, stru~nite sorabotnici i 
roditelite 

- Sorabotka so nastavnicite i stru~nite sorabotnici vo 
planiraweto za nabavka i obnova na kni`niot fond za potrebite na 
nastavata. 
- Informirawe i sorabotka so roditelite 
- Vklu~uvawe na rabotata na biblotekata vo sovremenoto 
prebaruvawe na informacii so koristewe na internetot 

 

4. Zada~i vo kulturnata i javna dejnost 
- Planirawe i poseta na soodvetni manifestacii povrzani so 
knigata vo u~ili{teto i nadvor od nego (organizirawe na 
promocii na kniga, saem na knigata i sl.) 
- Podgotvuvawe na razni tematski izlo`bi 
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- Odbele`uvawe na Mesecot na knigata 
- Izbirawe na nj~itana kniga i najdobri ~itateli 
- Sorabotka so u~ili{ni biblioteki 
- Sorabotka so Mati~nata Biblioteka 

 

Septemvri 
- Zaenuvawe na u~enicite od 1 godina 
- Zapoznavawe na u~enicite od 1 godina so rabotata na bibliotekata 
i na~inite na pozajmuvawe knigi od istata 
- Izdavawe i primawe na knigi 
- Zapi[uvawe vo registarot novi knigi i nivna obrabotka 
- Poseta na Mati~nata Biblioteka za stru~ni soveti 

 

Oktomvri 
- Obele`uvawe na mesecot na knigata so izlo`ba 
- Poseta na tribina organizirana od Mati~nata Biblioteka 
- Izdavawe i primawe na knigi 
- Aktivno u~estvo vo informiraweto na u~enicite so koristewe na 
internet vo bibliotekata 
- Sorabotka so nastavnicite po Makedonski jazik za nabavka na novi 
Lektiri 

 

Noemvri 
- Vodewe na registarot na knigi 
- Obrabotka na novi knigi 
- Izdavawe i primawe na knigi 
- Izlo`ba so novi knigi vo bibliotekata 
- Sorabotka so nastavnicite za nabavka na stru~na literature 
 

Dekemvri 
- Podvrzuvawe na o{teteni knigi 
- Izdavawe na knigi 
- Rasturawe na razni spisanija 

 

Januari 
- Pribirawe na zadocneti knigi 
- Izdavawe na knigi 
- Izlo`ba za naj~itanite knigi vo bibliotekata 
- Razgovor so u~enicite za ~uvaweto na knigite 
 

Fevruari 
- Sreduvawe na biblitekata 
- Vodewe na registar na knigi 
- Izdavawe na knigi 

 

Mart 
- Podvrzuvawe na o{teteni knigi 
- Rasturawe na spisanija koi pristignuvaat vo u~ili{teto 
- Izdavawe na knigi 
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April 
- Odbele`uvawe na denot na knigata 
- U~estvo na predavawa organizirani vo Mati~nata Biblioteka 
- Sorabotka so nastavnicite - informacii za novi u~ebnici i knigi 
- Vodewe na evidencija na knigite 
- Izdavawe na knigi 

 

Maj 
- Pribirawe na knigi od maturantite 
- Sorabotka so nastavnicite po Makedonski jazik za sproveduvawe 
na maturskiot ispit 
- Izdavawe na knigi 
- Pofalba i nagradi za u~enicite koi najpove}e ~itaat knigi 

 
 

Juni 
- Analiza na rabotata na bibliotekata 
- Pribirawe na nevrateni knigi 
- Sreduvawe na knigite 
- Podvrzuvawe na o{teteni knigi 

 
Училишен библиотекар 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА АКТИВОТ ПО ОПШТООБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
 Со програмата на Активот на општообразовни предмети при СЕПУГС „Васил Антевски – 

Дрен“ – Скопје е претставена структурата, целите и задачите, планираните активности на 

наставниците кои предаваат наставни содржини од предмети со општообразовен општествен карактер.  

 Општа определба на активот е следење и имплементирање во наставата на современи 

педагошки текови, барања и новитети.  

 Членовите на активот се должни редовно да присуствуваат на состаноците и активно се 

вклучуваат во неговата работа. 

 Програмата ја изготвува Претседателот на Активот, а ја усвојуваат членовите на Активот на 

состанок. 

 

Цели и задачи на Активот на општо – образовните предмети 

❖ Промовирање и афирмирање на училиштето со цел привлекување на поголем број ученици кои 

образованието ќе го продолжат во СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“ – Скопје; 

❖ Изготвување и реализирање на наставните програми и тематски планирања; 

❖ Учество во Училишниот одбор како орган на управување и раководење во училиштето; 

❖ Зголемување на степенот на педагошко ангажирање со примена на современи методи и ИКТ во 

наставниот процес; 

❖ Развивање на еколошка свест кај учениците; 

❖ Зголемување на интересот на учениците за изработка на проекти и зголемување на соработката 

со локалната заедница; 

❖ Планирање и успешно реализирање на државна матура, завршен испит, испити за редовни и 

вонредни ученици; 

❖ Поголема вклученост на наставниците во воннаставните активности во училиштето; 

❖ Стручно усовршување и надградување на наставниците преку учество на семинари, 

работилници, форуми, трибини, предавања и слично; 

❖ Соработка со други активи, педагошка служба, дефектолог; 

❖ Навремено и солидно исполнување на обврските кои ќе бидат дадени од МОН, Биро за развој 

на образованието, инспекторат, овластени општински инспектори и слично; 

❖ Меѓусебно помагање, почитување и градење фер и коректни односи како меѓу наставниците во 

АООП, така и со сите вработени во колективот. 

 

Планирана активност Време на реализација 

-Приспособување на протоколите за моделите на наставата врз 

основа на предлогот на Комисијата за заразни болести и ставот 

на МОН 

-Изработка на Годишни и тематски планови за редовна, 

додатна и дополнителна настава 

-Програма за талентирани ученици 

-Календар на оценување 

-Критериуми и стандарди за оценување и план за користење на 

ИКТ во наставата 

❖ Учество на семинари и работилници 

❖ Родителски средби 

❖ Соработка со други активи 

❖ Наставнички совет 

Септември 
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❖ Соработка со Директорот на училиштето, педагошка 

служба, дефектолог 

-Редовни состаноци на Активот 

-Испити за вонредни ученици 

-Учество на семинари и работилници 

-Имплементација на современи техники и методи на работа 

-Соработка со други активи 

-Договор околу програмата за одбележување на Патронот на 

училиштето 

октомври 

-Планирање, подготвување и оценување на наставниот процес 

-Интеграција на еко-содржини во рамките на предметите 

-Определување корелација со наставни содржини од други 

предмети 

-Дефинирање на теми за проектна задача за матура и завршен 

испит 

ноември 

 

(продолжува континуирано 

преку цела година) 

-Консултативна настава по предметите кои учениците ќе ја 

изберат за изработка на проектна задача за Државна матура и 

завршен испит 

-Редовни активности во врска со наставата 

-Испити за вонредни ученици 

-Родителски средби 

декември до март 

-Редовни активности во врска со наставата  

-Наставнички совети 

-Соработка со Директорот на училиштето, педагошката 

служба, дефектолог 

јануари 

-Професионалното усовршување на настваниците од клучно 

значење за реализација на модерна и квалитетна настава 

-Поттикнување чувство на заедништво, преку сите форми на 

тимска работа 

февруари 

Тема: Не е важно колку работите, туку што ќе завршите. Сите 

можат да работат многу, меѓутоа успешните луѓе се 

фокусираат на постигнување резултати 

-Со ученикот за ученикот 

-Креирање позитивна училишна клима и комуникација 

-Еколошки акции 

-Одбрана на проектни задачи 

март 

-Причини за изостанување од наставата 

-Припрема за државна матура 

-Дополнителна и консултативна настава по сите предмети 

-Поголема меѓусебна доверба и почит меѓу учениците, 

наставниците и родителите 

април 

Тема: Новата улога на наставникот во наставниот процес како 

инструктор, иницијатор, советник, координатор, менаџер и 

организатор 

-Интезивна работа со ученици од завршните класови за 

успешно полагање на Државна матура и завршен испит 

-Реализација на поправни испити 

-Агитирање и афирмирање на училиштето во пресрет на 

уписите на учениците во прва година (презентации во 

основните училишта од општината и надвор од неа, делење на 

мај 
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брошури и рекламен материјал, реализирање отворен ден на 

училиштето) 

-Државна матура и завршен испит по македонски јазик и 

литература, англиски јазик, математика и бизнис 

-Наставнички совети и Совет на паралелка 

-Активности поврзани со уписите на учениците во прва година 

-Испити за редовни и вонредни ученици 

јуни 

-Државна матура и завршен испит (втор рок) 

-Изработка на Годишни и тематски планирања 
август 

 

 

 

                                                                                                                                     Претседател на Актив 

Скопје, 12.08.2021 година                                        проф. Марина Димовска 
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PREDLOG GODI[EN PLAN ZA RABOTA NA STRU^NIOT  AKTIV NA 

NASTAVNICI PO EKONOMSKI PREDMETI ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

                                       
1. Tekovni celi i aktivnosti 

 
          Stru~niot  aktiv na nastavnici po ekonomski predmeti pri SEPUGS "Vasil Antevski 
- Dren" -  Skopje, ovaa u~ebna godina }e raboti vo soglasnost so godi{niot globalen plan na 
u~ili{teto. Akcent }e se dade na unapreduvaweto na obrazovniot proces preku voveduvawe na 
novini vo izveduvaweto na nastavata, so cel da se motiviraat u~enicite za aktivno u~estvo vo 
nastavniot proces, {to }e pridonese za zgolemuvawe na nivnite znaewa i sposobnosti i 
zgolemuvawe na kvalitetot na nastavata. 

Isto taka, vo tekot na nastavnata godina }e se pravat obidi za sorabotka so 
instituciite koi se vo tesna vrska so obrazovniot proces kaj oddelni predmeti  so cel da se 
populariziraat istite kaj u~enicite i se razvie socijalnoto partnerstvo so istite. 
Dinamikata na sostanuvawe na ~lenovite na aktivot  }e zavisi od tekovnite potrebi na istiot 
vo tekot na celata u~ebna godina. 
 

Mesec AKTIVNOSTI 

 
Septemvri 
 

 
- Analiza na rabotata vo tekot na u~ebnata 2018 /2019 godina 
- Usvojuvawe na  plan za rabota za tekovnata 2019/2020 godina 
- Opredeluvawe na u~ebnici i prira~nici koi }e se koristat vo tekot na 
u~ebnata godina  
- Sogleduvawe na potrebata od nabavka na novi nastavni i nagledni sredstva 
- Razgleduvawe i usoglasuvawe na godi{nite globalni planovi za rabota i 
izrabotka na tematski planovi 
 - Donesuvawe kriteriumi i metodi za ocenuvawe 
 

 
Oktomvri 

 
- Razgleduvawe na problemi i sugestii vo vrska so nastavata 

- Usoglasuvawe na terminite i динамиката so koja }e se 
   izveduvaat konsultacii so vonrednite u~enici 
- Podgotovka za patroniot  den na u~ili{teto 
 

 
Noemvri 

 

- Rabota na наставниците so талентирани  u~enici  

-Analiza na postignatiot uspeh vo prvото tromese~je 
- Predlozi za podobruvawe na uspehot 
 

 
Dekemvri 

- Sogleduvawe od realiziacijata na nastavnite planovi i  
   programi 
- Diskusija okolu problemite na redovnosta na u~enicite i       donesuvawe na 
odluki za nadminuvawe na problemite vo taa sfera 
-Konsultacii na u~enicite za izveduvawe na maturata za ~etvrta godina, kako 

i за izrabotka na proektnite zada~i za matura 

 
Januari 

  
- Analiza na rabotata vo tekot na prvoto polugodie, preku 
   sogleduvawa od realizacijata na nastavnite planovi 
- Analiza na uspehot na u~enicite vo prvoto polugodie i merki za 
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podobruvawe 
- Organizirawe na predavawa, stru~ni diskusii okolu  
   inovaciite vo nastavata 
- Sogleduvawa vo vrska so sprovedenite testovi na znaewa 

 
Fevruari 

 
- Sogleduvawa na aktivnostite na u~enicite  
- Razgleduvawe na na~inite i intenzitetot so koi se izveduvaat 
konsultaciite 
- Interen natprevar za Biznis plan i po izbor na najdobriot, podgotovka za 
dr`avniot natprevar   
 

 
Mart 

 
- U~estvo vo aktivnostite okolu Denot na ekologijata - 21 Mart 

 
April 

 

- Analiza na postignatiot uspeh na u~enicite vo tretо 

   тромесечие 
- Predlozi za intenzivirawe na rabotata za podobruvawe na 
uspehot 

- Реализација на отворен час 
 
Maj 

 
- Diskusija za problemite, postignatite uspesi i vizii za 
   ponatamo{na rabota vo ramkite na stru~niot aktiv 
- Podgotovka za izveduvawe na  maturskite ispiti (dr`avna matura) 

 
Juni 

 
- Podgotovki za zavr{uvawe na nastavnata godina i izveduvawe na popravni 
ispiti 
- Razgleduvawe na godi{nite rezultati preku: 
   a) sogleduvawa za realiziranosta na nastavnite planovi i godi{niot fond 
na ~asovi 
   b) analiza na uspehot na u~enicite na krajot na nastavnata godina po 
predmeti i klasovi         
   v) sogleduvawa okolu sprovedenite testovi na znaewe 
- Raspredelba na fondot na ~asovite me|u nastavnicite za 
   narednata u~ebna godina 
 

 
2. Strategiski celi na aktivot: 

 
         Ekonomskiot stru~en aktiv so svoite aktivnosti treba da pridonese za podigawe na 
kvalitetot na rabotata na u~ili{teto i za zgolemuvawe na negovata efektivnost preku: 

➢ Odr`uvawe na  silnite strani i nadminuvawe i podobruvawe na slabite strani 

od rabotata na nastavnicite, preku u~ewe od kolegite; 

➢ Podigawe na kvalitetot na nastavata preku  prakti~no orientirana teoretska 

nastava kako i stru~no usovr{uvawe i profesionalen razvoj na nastavnicite; 

➢ Davawe pridones vo kreiraweto na u~ili{nata politika; 

➢ Davawe pridones vo razvojnoto planirawe na u~ili{teto; 
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➢ Davawe pridones vo podobruvaweto na u~ili{nata klima; 

➢ Davawe pridones vo razvivawe na partnerski odnosi so sredni u~ili{ta od 

Balkanot i Evropa; 

➢ Pottiknuvawe na razvojot na socijalno partnerstvo so organizacii, institucii 

i kompanii vo R.Makedonija; 

➢ Afirmirawe na u~ili{teto i  na u~enicite preku von nastavni aktivnosti. 

 
 
 

                                          m-r Slavica Kova~evska Velkova 
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ПЛАН ЗА РАБОТА НА АКТИВОТ НА ПРАВНИ ПРЕДМЕТИ ПРИ СЕПУГС „ВАСИЛ 
АНТЕВСКИ – ДРЕН“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

 
         Наставниот кадар по правни предмети при СЕПУГС ‘’Васил Антевски- Дрен’’ – Скопје ќе ги 

извршува работните обврски во согласност со годишниот глобален план на училиштето.  

Во текот на новата учебна година стручниот актив ќе импелемнтира новини во спроведувањето 

на наставната програма со цел да се внесе мотив и самодоверба на учениците за активно учество во 

наставниот процес што ќе резултира со поголем квалитет на нивното знаење.  

Паралелно со наставната програма правниот актив ќе се залага за организирање на посети на 

институциите кои се поврзани со наставната програма со цел учениците да направат тесна врска 

помеѓу теоретскиот и практичен дел и да го прошират дотогашното знаење.  

Правниот актив во оваа учебна година ќе преземе активности насочени кон реализација преку 

програмата “учење преку работа кај работодавец”, како и програмата за феријална практика. 

Во рамките на правниот актив и оваа учебна година продолжува секцијата за Јавно говорење и 

ораторство. 

Правниот актив ќе превземе активности и ќе организира натпревар по знаење “ЛИДЕР” и ќе 

земе учество во државнио натпревар на знаење. 

 

 

АКТИВНОСТИ:  

 

Септември: 

• Анализа на работата во текот на учебната 2020/2021 година . 

• Изработка и усвојување на наставен план за учебната 2021/2022 година . 

• Утврдување на стручна литература која ќе се користи во текот на учебната година. 

• Утврдување на критериуми за оценување. 

Октомври: 

• Воочување на позитивни и негативни ефекти од наставните методи. 

• Утврдување на термини за консултации со вонредни ученици, термини за додатна и 

дополнителна настава.  

Ноември: 

• Анализа на постигнатиот успех во првото тромесечие. 

• Предлози за подобрување на постигнатиот успех. 

 

Декември: 

• Утврдување на недостатоци при реализација на наставните планови и програми. 

• Усвојување на одлуки за надминување на проблемите со нередовност и недисциплина 

на учениците.  

• Давање насоки на учениците од четврта година за изработка на проектни задачи за 
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матура. 

Јануари: 

• Анализа на знаењата и успехот на учениците во првото полугодие . 

 

Февруари: 

• Зголемена улога на активно учество на ученикот во настаниот процес преку изработка 

на практични примери во врска со тематските целина. 

Март: 

• Организирање на групни посети на институција чија дејност е во тесна врска со 

наставниот материјал за оваа учебна година. 

Април: 

• Анализа на постигнатиот успех на учениците во третото тромесечие 

 

Мај: 

• Припрема за државна матура 

 

Јуни:        

• Подготовка за завршување на учебната година  

• Анализа на годишни резултати 

• Спроведување на државна матура  

• Сумирање резултати до државна матура 

 

 Во текот на учебната година правниот актив ќе се залага да даде особен придонес за 

зголемување на квалитетот на наставата како и унапредување на училиштето во наставните 

активности како и надвор од истите. 

Претседател на актив 

Ленче Кузмнова 
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ПЛАН ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ИНКЛУЗИВНИОТ ТИМ НА СЕПУГС ВАСИЛ 
АНТЕВСКИ ДРЕН 

 

Цел Активности Учесници Период 
Запознавање со  

бројот на ученици и  

видот на  

попреченост  

 

• Разговори со 

раководители на 

паралелки 

• Разговори со 

родители 

 

Стручна служба 

Класни раководители 
Септември 

Октомври 

Утврдување на  

индивидуалните  

постигања на  

учениците со  

посебни потреби(прв  

квалификационен  

период) 

• Следење на 

успехот 

и редовноста 

• Користење на 

инструменти за 

следење ивреднување 

Стручна служба 

Класни раководители 

Предметни 

професори 

Директор 

Ноември 

Градење на  

стратегии за учење  

со примена на 

индивидуален и  

диференциран 

пристап во  

работењето 

 

• Советодавни 

консултативни разговори 

со учениците, родителите, 

наствниците и 

раководители на 

паралелката 

 

Стручна служба 

 

Континуирано 

Утврдување на  

индивидуалните  

постигања на  

учениците со  

посебни  

потреби(крај на прво  

полугодие 

 

• Следење на 

успехот 

и редовноста 

• Користење на 

инструменти за 

следење и 

вреднување 

 

Стручна служба 

Класни раководители 

Предметни 

професори 

Директор 

Јануари 

Подобрување на  

социјалниот и  

емоционалниот  

статус на учениците  

со посебни потреби 

 

• Разговори со 

учениците 

• Разговори со 

родителите на 

родителски и 

индивидуални средби 

 

Стручна служба 

Класни раководители 

Предметни 

професори 

Март 

Утврдување на  

индивидуалните  

постигања на  

учениците со  

посебни  

потреби(трет  

квалификационен  

период) 

• Следење на 

успехот 

и редовноста 

• Користење на 

инструменти за 

следење и 

вреднување 

 

Стручна служба 

Класни раководители 

Наставен кадар 

Април 
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Органзирање обуки и 

предавања за 

наставниот кадар на 

теми кои ја опфаќаат 

работата со ученици 

со посебни образовни 

потреби 

• Организирање 

обуки 

• Организирање 

предавања 

Стручна служба Континуирано 

Евалуација на  

активностите  

предвидени со  

програмата за  

работа со деца со  

посебни потреби 

 

• Утврдување на 

јаки/слаби страни 

од примената на 

програмата 

• Изготвување на 

развоен план за 

работа со овие 

ученици во идната 

учебна година 

 

Стручна служба Јуни 

 

Снежана Шеќерова Павлова 

Ива Стојановска Јакимовски 

Александра Дојчиновска 
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Протокол за спречување и постапување во случај на насилство 
 

 

 Вовед (за протоколот/за проектот)  

 
Овој документ е изработен во 4 месечен период од страна на работна група составена од 20 

учесници од 10 средни училишта во град Скопје и тоа: СУГС „Орце Николов“ ; СУГС „Марија Кири 

Склодовска“ ; СГГУ „Здравко Цветковски“ ; СУГС „Георги Димитров“ ; СУГС „Никола Карев“; 

СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“ ; СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“ ; СУГС „Цветан Димов“ ; СУГС 

„Кочо Рацин“ ; СУГС „Димитар Влахов“. 

 
Документот се јавува во рамки на проектот „НЕ!Насилство“ имплементиран од страна на 

Здружение Лидери за едукација, активизам и развој, со финансиска поддршка од Агенција за 

млади и спорт на Република Северна Македонија. 

Проектот има за цел зголемување на безбедноста, а намалување на насилството во средните 

училишта, преку изработка на унифициран протокол за спречување и постапување во случај на 

насилство. 
 

 Цели  

 
Овој документ има за цел да едуцира и креира безбедна средина за сите, во која ќе се чувствуваат 

добредојдени, безбедни и ќе можат да ги уживаат своите човекови права и исполнат својот 

потенцијал креирајќи еднакви можности за сите. 

Дополнително, целта на овој документ е во случај на потреба за постапување да го дефинира 

постапувањето и реакцијата во случај на насилство, да работи на реинтеграција на жртвите и 

насилниците и да ја поткрене свесноста на сите засегнати страни во училиштата за насилство и 

да ја унапреди безбедноста промовирајќи безбедна средина за сите. 

 

 

 За кого е наменет овој протокол и кому ќе му служи?  

 
Овој документ е наменет за сите засегнати страни во училиштето. Во нив припаѓаат учениците, 

родителите/старателите, училишниот одбор, директорот, членовите на различните училишнии 

стручни активи, наставниците, стручните служби и останатите вработени кои на некаков начин 

имаат активна улога во различните процеси во училишната средина. Овој документ ги вклучува 

преку соработка и сите релевантни институции кои работат на превенција и заштита од насилство. 
 

 Информирање  

 
Овој документ училиштето го поставува на веб страната на училиштето и други видливи места во 

самото училиште со цел да биде јавно достапен и видлив за сите засегнати страни. 

 
Дополнително училиштето презема обврска истиот на електронски начин, па потоа и со физичка 
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копија да го достави до своите вработени (вклучувајќи ги сите лица и позиции) и минимум два пати 

годишно спроведува информативни презентации/работилници за протоколот за своите 

вработени. 

 
Училиштето се обврзува минимум двапати годишно, овој протокол да го презентира на учениците во 

сите училишни години преку организација на информативни презентации/работилници за 

протоколот. Со цел поголема информираност за овој протокол во рамки на училиштето и помеѓу 

учениците, кратка верзија од 2 страни од овој документ ќе биде поставена во секоја училна во 

училиштето. 

 
Дополнително, училиштето има за задача да ги запознае надворешните соработници и другите 

лица кои во некоја улога имаат учество во различните случувања во училиштето за постоењето и 

примената на овој протокол. 

 
Училиштето по потреба организира дополнителни активности заедно со учениците за промоција и 

информирање за постоењето на овој протокол како предавања, кампањи, дебати и слично. 

 
Предлог информативно едукативни активности кои училиштето може да ги спроведе со цел 

превенција и едукација за насилство: 

- Информативно/едукативни работилници и презентации за насилство; 

- Информативно/едукативни работилници и презентации за човекови права; 

- Информативно/едукативни работилници и презентации за безбедно користење на 

информациско комуникациски технологии и алатки вклучувајќи и безбедност на интернет; 

- Информативно/едукативни работилници и презентации за правото на приватност и лични 

податоци; 

- Организирање на сесии за поддршка и охрабрување на лица во ризик, жртви, насилници 

и сведоци во случај на насилство; 

- Организирање на меѓукласни активности (натпревари, дополнителни активности, 

дискусии); 

- Oрганизирање на воннаставни активности поврзани со спорт и соработка. 

 
*** Во случај кога училиштето има сомнеж/сознание за насилство со лица поврзани со друго 

училиште, во насока на превенција и информирање, стручните служби имаат обврска да стапат во 

контакт со другите училишта и да го адресираат својот сомнеж/сознание. 

 

 

 Вредности и принципи кои се почитуваат и негуваат со овој протокол  

 
● Најдобар интерес на детето 

● Почитување на различностите и забрана за дискриминација 

● Почитување на правото на самоопределување 

● Партиципативност 

● Приватност 

● Доверливост 
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● Жртвата не е виновна 

● Пропорционалност 

● Информираност 

● Стручност и одговорност 

● Должно внимание 

● Забрана за непотизам и корупција 
 

 Видови насилство и улоги  

 
Што е насилство? 

Преземање активност со која намерно/планирано се нанесува повреда на едно или повеќе лица со 

употреба на зборови, покажување физичка надмоќ, вербална агресија, социјално 

изолирање/отуѓување и/или употреба на закана со цел да се нанесе штета и постави другото 

лице/лица во подредена состојба. 

 
Видови насилство: 
 

● Физичко насилство 

Физичко насилство претставува активност каде се употребува физичка сила (со или без 

дополнителни средства/предмети) и директно е насочено кон физичкото тело на лицето со цел да 

се предизвика болка и покаже надмоќ. Истото вклучува: физичко удирање, малтретирање и 

казнување. 

 
● Психичко, вербално и емоционално насилство 

Психичко насилство, вербално и емоционално насилство се карактеризираат со сплет на 

активности каде се пристапува кон психолошко малтретирање, употреба на вербална насилна 

комуникација и емоцонална злоупотреба со цел да се предизвика психолошка болка и покаже 

надмоќ. Истото вклучува: употреба на погрдни зборови, вербални пораки, заплашување, закани и 

искористување, етикетирање, навредување, ограничување на движењето и уцена со цел да се 

постави лицето во потцената позиција. 

 
● Социјално насилство 

Социјално насилство претставува акт на одвојување на лицето од групата, поставување во 

нерамноправна позиција врз основа на различност, игнорирање и отфрлување. 

 
● Врсничко насилство (булинг) 

Врсничко наислтво е збир на намерни нeпосакувани акции и дејствија, поттикнување на 

непријателска околина со цел да се повреди или создаде непријатност кај некое лице. Врсничкото 

насилство може да е пропратено со елементи на физичкото, психолошко, сајбер, емоционално и 

останатите видови на насилство. 
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● Насилство од омраза 

Сите видови и форми на насилство може да се мотивирани од насилство од омраза односно 

предрасуди поврзани со карактеристика на некоја личност, лицата поврзани со тоа лице, 

припадност или други основи. 

 
● Сајбер насилство 

Сајбер насилство претставува вид на вознемирување и директни акти на насилство преку 

користење на информациско-комуникациски алатки и технологии како што се мобилните 

телефони, компјутерите и интернет. Сите дејствија како размена на фотографии и видео клипови, 

праќање на пораки (е-маил, смс, чет), диреткна/индиректна размена и објава на информации со 

сензитивен карактер за некое лице, креирање на лажни профили и други дејствија без претходно 

директна дадена согласност, поттикнување и реализација на насилство преку социјални мрежи се 

вбројуваат како елементи на сајбер насилство. 

 

 
● Сексуално насилство 

Сексуално насилство претставува физичко, вербално или симболичко однесување од сексуална 

природа со кое лицето сексуално се вознемирува, навредува или приморува на однесувања со 

сексуална содржина кои не ги сака, не ги разбира, не може или нема дадено согласност. 

Сексуалното насилство вклучува: потткнување и присила за сексуална активност, злоупотреба на 

лицето и креирање небезбеден простор, употреба и дистрибуција на аудио и визуелни материјали. 

 

 
● Родово базирано насилство 

Родово базирано насилство е сплет на форми на сексуално, физичко и/или психолошко насилство 

како последица на општествено креираните родови норми и стереотипи и нееднаква дистрибуција 

на моќ помеѓу општествените позиции на мажите и жените во општеството. Родово базираното 

насилство се карактеризира со: партнерско насилство во интимните врски на лицата, контрола и 

поставување на забрани, уцена и изолирање. 

 
● Спортско насилство 

Под спортско насилство се вбројува насилство за време на сите спортски активности во и вон 

училишните локации без ограничување на вклученоста на индивидуата. Дејсвтвијата како 

дофрлување на пораки кои предизвикуваат и поттикнуваат омраза или насилство врз основа на 

расна, национална и верска припадност или врз основа на други особини; фрлање предмети во 

спортскиот терен или во гледалиштето; палење и фрлање на пиротехнички средства; повикување, 

поттикнување и учествување во тепачка или физички напад на спортисти, ледачи, редари, службени 

лица; физичка пресметка меѓу учесниците на спортските натпревари; влегување во спортскиот 

терен од страна на гледачите; оштетување или уништување на спортскиот инвентар и други 

делови од објектот каде се случува настанот. 
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● Семејно насилство 

Под семејно насилство се смета однесување на член на семејството кој со примена на сила, 

закана и заплашување врши телесни повреди, емоционална или сексуална злоупотреба и 

материјално, сексуално или работно искористување на друг член на семејството. 

*** Во случај на сомнеж/сознание за семејно насилство, истото веднаш се адресира до стручните 

служби за понатамошно постапување согласно законските регулативи. 

 

 
Улоги: 
 

● Жртва/и - Секоја/сите личност/и за која/кои училиштето има сознанија или се сомнева 

дека доживеал/е или во моментот доживува/ат насилство; 

● Насилник/ци - Секоја/сите личност/и за која/кои училиштето има сознанија или за која/кои 

постојат основни сомненија дека сторил/е насилство; 

● Сведок/ци - Секоја/сите личност/и која/кои лично посведочила/ле или има/ат сознанија 

дека некоја друга личност/група доживеала/ле насилство. 

 
 

 

 Постапување  

 

 
1. Сознание за насилство, препознавање и пријавување на насилство 

 
Секое лице кое е во или вон училиштето и има сознание за насилство кон лица од училиштето 

има обврска истото да го пријави кај контакт лицата за насилство во училиштето Ива Стојановска 

Јакимовски, Александра Дојчиновска, Викторија Постолова, Ленче Кузманова,  претседателот на 

ученичката заедница или кај вработените во училиштето (дежурен наставник, помошник директор, 

директор, стручна служба, класен раководител, наставник, технички персонал, лице од 

обезбедување). 

● Во случај кога сомнежот е споделен со вработен истиот има обврска да ги исконтактира 

контакт лицата и заедно да одредат можни заштитни мерки. 

● Во случај кога сомнежот е споделен со врсник (ученик-ученик) или друго лице од 

доверба, лицето кое има сознание има обврска да исконтактира вработен или да ги 

исконтактира контакт лицата во училиштето. 

● Сите вработени, директорот, стручните служби, наставниците имаат обврска и се должни 

секојдневно да забележуваат дали има ризик за случување на насилство, дали се случува 

насилство, дали некој ученик е жртва на насилство или дали некој ученик се однесува 

насилно. 

● Во случај кога вработените ќе забележат однесување или состојби кои покажуваат на 

насилство, имаат за обврска да ги известат контакт лицата/стручните служби, класниот 

раководител или друг наставник кој има воспоставено комуникација со учениците 

засегнати од насилството кои понатаму ќе продолжат со набљудување на состојбата или 

ќе работат на воспоставување заштитни мерки. 



113 
СЕПУГС “Васил Антевски-Дрен”, Скопје 

 

● Во случај кога ученикот жртва пријавува насилство кај вработен во училиштето, треба 

да се земе предвид дека лицето му верува на тој вработен и истиот треба да продолжи да 

биде вклучен во процесот, при креирање на мерките за заштита и да одржува редовна 

комуникација со лицето жртва. 

*** Со цел обезбедување на безбеден канал за пријавување на насилство или сомнеж, 

училиштата воспоставуваат онлајн канал за пријавување на насилство (форма) и до 

податоците од истиот имаат пристап само контакт лицата/стручните служби. Оваа форма е 

достапна на www.vasilantevski.edu.mk и печатена форма кај стручната служба на 

училиштето. 

Вработените во училиштето, внимаваат на можни знаци на насилство кои може да се појават, на 

физички, физиолошки, емоционален план кај учениците, и во случај на сомнеж истиот имаат за 

обврска да го споделат со контакт лицата/стручните служби. 

 

 
2. Запирање на насилството 

 
Сите вработени во училиштето кои имаат информација или самите биле сведоци на 

случувањето имаат обврска да го запрат насилството. 

● Учениците имаат за задача да ги информираат вработените и не се препорачува тие да 

го сопрат насилството за да не се стават себе во ризик. 

● Контакт лицата се известуваат за настанот и согласно моменталната проценка, доколку 

се работи за посериозна форма се повикува обезбедувањето. 

● По потреба се повикува полиција како одговорна инситуција за одржување на јавната 

безбедност, ред и мир. 

 

 
3. Обезбедување    на    безбедна    средина    и    смирување    на     ситуацијата 

Откако насилството е прекинато, вработените преземаат соодветни мерки за смирување 

на ситуацијата. 

● Вработениот кој го прекинал насилството го информира и го вклучува контакт лицето за 

пријавување на насилство. 

● Контакт лицето проценува зависно од околностите на случајот, дали ќе вклучи одредени 

наставници, стручни соработници, директор, родители, претставници од други релевантни 

институции како: здравствени и советодавни институции, полиција, центар за социјална 

работа и други. 

● Со цел да се обезбеди безбедна средина и да се смири ситуацијата потребно е да се 

добијат информации за причините и факторите кои довеле до насилството, да се утврди 

кој сѐ бил вмешан во насилството, колку време траело, дали се повторувало и други 

релеванти информации кои согласно проценката на стручните лица се потребни. Овие 

разговори (интервјуа) ги водат контакт лицата/стручните служби. 

● Се разговора со сите ученици вмешани во насилството, ученикот жртва, ученикот 

сторител и учениците набљудувачи, по потреба и со учениците кои може да бидат 

медијатори (доколку ги има такви на располагање). Разговорите со учениците се одвиваат 

одвоено и разговорите продолжуваат се додека има потреба согласно проценка на 

http://www.vasilantevski.edu.mk/
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стручните лица. 

*** Во текот на консултациите и целиот процес во училиштето или надвор од истото се почитува 

принципот на доверливост, како и принципот на заштита на најдобриот интерес на детето. 

*** Важен концепт кој треба да се земе предвид при обезбедување на безбедна средина е да се 

осигрура дека нема двојна виктимизација врз жртвата. 

 

 
4. Евидентирање, едукација, трансформација и следење 

 
Со цел соодветно следење на случајот и трансофрмација, истиот се: 

● евидентира и 

● трансформира. 

Стручните служби во училиштата работат на едукација со сите вклучени страни во случајот и по 

потреба и сите засегнати страни кои не директно учествувале во овој случај. Во зависност од 

сложеноста на ситуацијата, консултациите можат да се вршат и со служби надвор од училиштето: 

ЦСР, Здравствена установа, МВР и други. 

*** Согласно проценката на контакт лицето/стручните служби, се изработува план за едукација и 

трансофрмација кој има за цел да работи на едукација и трансофрмација со насилникот/ците, и да 

пружи заштита и поддршка на жртвата/ите со цел повторна реинтеграција. Ова претставува 

можност за креирање на безбедна средина за сите каде секоја индивидуа ќе може да биде во 

добро здравје и да го исполни својот потенцијал со цел да оствари квлитетен живот и да живее во 

добросостојба. 

 

 

 Формулари за адресирање на насилство, евиденција и евалуација на постапување по случај  

 

 
Адресирање 

 
Адресирањето (пријавувањето) на насилството во училиштето може да се направи со пријава кај 

вработените/ одговорните лица/ контакт лицата/ стручните служби во училиштето, преку анонимно 

сандаче поставено во рамки на училишната зграда или пак онлајн преку анонимна форма 

достапна на следниот линк www.vasilantevski.edu.mk и печатена форма кај стручната служба 

на училиштето. Со цел соодветно адресирање и постапување, лицата кој пријавуваат настан 

имаат обврска да дадат точни и вистинити информации со цел надлежните лица да имаат 

минимум потребни информации и да можат да извршат проверка и верификација на настанот. 

 
Училиштето ја креира следната форма за адресирање на насилство: 

 
● Податоци за лицето кое пријавува (доколку сака да го сподели својот идентитет) 

Потребен сет на информации: Име и презиме, улога (ученик/вработен/друго), поле за контакт 

информации 

http://www.vasilantevski.edu.mk/
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(се заокружува/избира дали станува збор за формулар за сомнеж или за настан кој веќе се има 

случено) 

1. Формулар за настан - Формуларот да се состои од краток опис на инцидентот и лицата 

вклучени во истиот. Потребен сет на информации: место на случување на настанот, 

време и датум на случување (период кога се случило), учесници во настанот (насилници 

и жртви), други сведоци/присутни, краток опис на случката, причина за 

случката/настанот (доколку се знае). 

2. Формулар за сомнеж за настан - Формуларот да се состои од краток опис поврзан со 

сомнежот 

Потребен сет на информации: краток опис за сомнежот, инволвирани лица, каде припаѓаат тие 

лица/ученици (во кое училиште, паралелка), место и време на одвивање на потенцијалниот 

настан,на што се заснова сомнежот. 

 
*** На крајот од формуларот да се наведува порака со цел да се поттикнат лицата кои пријавуваат 

доколку сакаат да се обратат директно на службите одговорни за справување со насилство. 

 

 
Евиденција 

 
Улилиштето има обврска да води прецизна и редовна евиденција во однос на пријави за 

сомневање или настан/и. Во формуларот за евиденција училиштето ги евидентира следниот сет на 

информации: 

Место и време, вид насилство, кој го откри/пријави случајот, колку вклучени учесници има 

(податоци за учесниците), дали вклучените лица се од самото училиште или има лица и надвор од 

училиштето вклучени, потреба да се вклучат надворешни институции (МВР, ЦСР, здравствени и др. 

институции), дали се случува прв пат или се повторува делото и други дополнителни информации. 

Училиштата имаат обврска за водење план за работа со сите лица вклучени во инцидентот, 

видови интервенции кои се преземаат, предлог-мерки за заштита на жртвата, начини на следење на 

спроведените мерки/интервенции и други релевантни информации. 

 

 
Евалуација 

 
Со цел соодветна проценка и евалуација на ефикасноста на работата на училиштето во насока на 

примена на овој протокол, превенција и постапување во случај на насилство, училиштето 

прави евалуација на својата работа. Истата се спроведува во две области: 

1. Проценка на ефикасноста на преземените планови и спроведените мерки за работа во 

случај на постапување по сомнеж/настан на насилство преку форма која ги содржи 

следните прашања: 

- Дали насилството е прекинато? 

- Дали насилството е смирено? 
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- Каква е состојбата на жртвата/те? 

- Каква е состојбата на насилникот/те? 

- Каква е состојбата на околината? 

- Дали и какви дополнителни интервенции се потребни? 

 
2. Проценка на ефикасноста во насока на превенција од насилство 

Оваа форма се состои од прашања за проценка на информираноста за постоењето на овој 

протокол и неговата примена во училиштето преку следните прашања: 

- Дали сте запознаени за постоењеото на протокол за спречување и постапување во 

случај на насилство во училиштето?; 

- Дали сте посетиле презентација/работилница за протоколот за спречување и 

постапување во случај на насилство во училиштето?; 

- Дали доколку се организираат дополнителни активности поврзани со за спречување 

и постапување во случај на насилство во училиштето би учествувале?; 

- Што може училиштето да направи повеќе за да ги информира учениците за 

протоколот?; 

- Дали досега сте биле вклучени во настан поврзан со насилство?; 

- Доколку да, дали училиштето постапуваше во случајот?; 

- Доколку да, што направи?; 

- Доколку не постапуваше, што можеше да направи?; 

- Дополнителни коментари. 
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Протокол за спречување и постапување во случај на насилство 

СКРАТЕНА ВЕРЗИЈА 
 
 
 

Почитувани ученици, 

 
Со цел да се чувствувате добредојдено и безбедно во училиштето сакаме да ве известиме дека во нашето 

училиште имаме Протокол за спречување и постапување во случај на насилство. Овој документ има за 

цел да едуцира и креира безбедна средина за сите, во која сите ќе се чувствуваат добредојдени, безбедни 

и ќе можат да ги уживаат своите човекови права и исполнат својот потенцијал креирајќи еднакви можности за 

сите. Дополнително, овој протокол го дефинира постапувањето и реакцијата во случај на насилство и истиот 

ќе ни послужи при едукација, постапување и реинтеграција на сите засегнати страни од насилство во 

училиштето преку реализација на различни активности во текот на училишната година. 

 
 

Да се информираме и едуцираме 

 
Што е насилство? 

Преземање активност со која намерно/планирано се нанесува повреда на едно или повеќе лица со употреба 

на зборови, покажување физичка надмоќ, вербална агресија, социјално изолирање/отуѓување и/или 

употреба на закана со цел да се нанесе штета и постави другото лице/лица во подредена состојба. 

 
Видови на насилство: 

● Физичко насилство 

● Психичко, вербално и емоционално насилство 

● Социјално насилство 

● Врсничко насилство (булинг) 

● Насилство од омраза 

● Сајбер насилство 

● Сексуално насилство 

● Родово базирано насилство 

● Спортско насилство 

 
Во случај на насилство, сите имаме своја улога и можеме да ја препознаеме 
 

● Жртва/и - Секоја/сите личност/и за која/кои училиштето има сознанија или се сомнева дека 

доживеал/е или во моментот доживува/ат насилство; 

● Насилник/ци - Секоја/сите личност/и за која/кои училиштето има сознанија или за која/кои постојат 

основни сомненија дека сторил/е насилство; 

● Сведок/ци - Секоја/сите личност/и која/кои лично посведочила/ле или има/ат сознанија дека некоја 

друга личност/група доживеала/ле насилство. 
 

 

Безбедноста на сите е на прво место 

 
Кога имаме сознание за насилство и/или препознаеме насилство имаме обврска настанот да го 

адресираме/пријавиме → Секое лице кое е во или вон училиштето и има сознание за насилство кон лица од 

училиштето има обврска истото да го пријави кај контакт лицата за насилство во училиштето Ива 
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Стојановска Јакимовски, Александра Дојчиновска, Викторија Постолова, Ленче Кузманова,  

претседателот на ученичката заедница или кај вработените во училиштето (дежурен наставник, помошник 

директор, директор, стручна служба, класен раководител, наставник, технички персонал, лице од 

обезбедување). 

Чувствувајте се пријатно да пристапите до стручните служби за разговор доколку не се чувствувате 

безбедно, тие се во ваша служба и се тука за вас. 
 

Како да реагирам во случај на насилство? 

 
● Во случај кога вие сте присутни на местото каде се случува насилство, имате обврска веднаш да 

го известите контакт лицето или вработените од училиштето со цел насилството да биде прекинато. 

*** Важно е да не се ставите себе си во ризик. Возрасните во училиштето се вашата „прва помош“ во случај на 

насилство. 

 
● Ако имате имате сомнеж/информација дека се случува насилство истото имате обврска да го 

адресирате до контакт лицата или вработените во училиштето за соодветно постапување со цел 

креирање на безбедна средина за сите. 

 
● Доколку некој од соучениците сподели информација со вас поврзана со насилство, со цел 

најсоодветна реакција и креирање безбедна средина, известете ги контакт лицата/стручните 

служби. 

 
*** Доколку сакате да останете анонимни или не се чувствувате безбедно да директно го пријавите вашиот 

сомнеж/настан/информација поврзана со насилство истото можете да го направите онлајн преку 

пополнување на форма достапна на следниот линк www.vasilantevski.edu.mk  

 
 

Важно е да се зна 

● Сите треба да знаеме што е насилство и да сме свесни за нашите акции, кои улоги ги имаме, што 

правиме и како тоа влијае на лицата околу нас. 

 
● Сите имаме обврска да пријавиме сомнеж/информација/настан поврзан со насилство во и во 

училиште со цел да се заштитиме себе и нашите врсници кај контакт лицата, вработените или преку 

онлајн формата достапна на следниот линк www.vasilantevski.edu.mk 

 
● Безбедноста е приоритет за сите. Возрасните во училиштето се вашата „прва помош“ во случај на 

насилство. 

 
● Стручните служби во училиштето (педагогот/психологот) се тука за вас и работат во најдобар 

интерес за безбедноста на сите. 

 
*** Почитувањето и примената на овој протокол се клучни за креирање на безбедна средина за сите во која 

секое лице ќе е добредојдено и ќе се чувствува безбедно. Целносната верзија на овој протокол е достапна на 

веб страната на училиштето, поставена е на огласната табла за учениците и наставниците. За сите прашања 

поврзани со овој протокол можете да се обратите до стручните служби во секое време. 
 

Листа на членови на работната група 

 
Овој документ е изработен од работната група составена од: 
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Ангелина Стевковска Максимовска - училишен педагог во СУГС „Орце Николов“ 

Саша Тофоска - ученик во СУГС „Орце Николов“ Светлана Аспровска - Тодоровиќ - 

училишен психолог во СУГС „Георги Димитров“ 

Милена Качаниклиевска - ученик во СУГС „Георги Димитров“ 

Гордана Блажевска Спиридонова - училишен психолог во СУГС „Никола Карев“ Кристијан Поповски - ученик во СУГС 

„Никола Карев“ 

Инџи Хајредин - предметен наставник во СГГУ „Здравко Цветковски“ Илија Наумовски - ученик во СГГУ „Здравко 

Цветковски“ 

Мирјана Крстевска - предметен наставник во СУГС „Димитар Влахов“ Викторија Коцевска - ученик во СУГС 

„Димитар Влахов“ 

Јелена Арсовска - предметен наставник во СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“ Андреј Ристиќ - ученик во СУГС „Раде 

Јовчевски Корчагин“ 

Јасмина Бедриоска - предметен наставник во СУГС „Марија Кири Склодовска“ Константин Величковски- ученик во СУГС 

„Марија Кири Склодовска“ 

Дарко Костовски - предметен наставник во СУГС „Кочо Рацин“ Симон Николовски - ученик во СУГС „Кочо 

Рацин“ 

Тина Гочевска Ангеловска - предметен наставник во СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“ Тамара Кунцулова - ученик во СЕПУГС „Васил 

Антевски Дрен“ 

Ајла Билали - предметен наставник во СУГС „Цветан Димов“ Ханифе Јакупи - ученик во СУГС „Цветан 

Димов“ 
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ГОДИШЕН АКЦИСКИ ПЛАН 

ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕНСКА РАМКА ОДГОВОРНИ И УЧЕСНИЦИ 

ВО АКТИВНОСТИТЕ 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Средба/состанок на СИТ 

тимот за собирање на идеи за 

активности кои ќе се 

спроведуваат во текот на 

годината 

Септември 2021 Сит тим на училиштето 

Ученичка заедница 

Комисија за МИО при Општина 

Кисела Вода 

НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 5 

ПОДОБРЕНА СОРАБОТКА НА ИНСТИТУЦИИТЕ 

НА ЛОКАЛНО И ЦЕНТРАЛНО НИВО 

2. Потпишување меморандум за 

соработка со партнер училиште 

во кое учат ученици од 

различна етичка припадност 

 

 

Септември 2021 година Сит тим на училиштето 

Директор 

Ученичка заедница 

Комисија за МИО при Општина 

Кисела Вода 

 

НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 1 

ЗГОЛЕМЕНИ ЗАЕДНИЧКИ УЧИЛИШНИ 

АКТИВНОСТИ 

3. Редовни состаноци на Сит 

тимот за планирање , следење и 

реализација на МИО 

активностите  

Тековно  СИТ тим НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 4 

ПОДОБРЕНА СОРАБОТКА НА ИНСТИТУЦИИТЕ 

НА ЛОКАЛНО И ЦЕНТРАЛНО НИВО 

4. Организирање прва средба 

меѓу учениците и наставниците 

од двете училишта 

Октомври 2021 година  Сит тимот од двете училишта  

Ученичка заедница  

Ученици 

Комисија на МИО од општината 

НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 1 

ЗГОЛЕМЕНИ ЗАЕДНИЧКИ УЧИЛИШНИ 

АКТИВНОСТИ 

НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 1.1 

ЗГОЛЕМЕНИ ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

5. Работилница на тема 

“Мултикултураа во моето 

училиште”, разбивање на 

стереотипите и предрасудите за 

луѓето од различна етичка 

припадност од сопствената 

ЧАС ПО СОЦИОЛОГИЈА, 

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

Ноември 2021 година  Сит тим од двете училишта 

Ученици од двете училишта 

Комисија на МИО од 

општината 

 

НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 1 

ЗГОЛЕМЕНИ ЗАЕДНИЧКИ УЧИЛИШНИ 

АКТИВНОСТИ 

НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 1.2 

ЗГОЛЕМЕНИ АКТИВНОСТИ ВО РЕДОВНАТА 

НАСТАВА 

6. Организирање на серија Јануари 2022 Сит тим НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 4 
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обуки и работилници на тема 

мултикултура и толеранција 

меѓу учениците од различни 

заедници 

Класни раководители 

Невладин сектор 

ПОДОБРЕНА УЧИЛИШНА КЛИМА ЗА 

МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА 

НАПРЕДЕН РЕЗЗУЛТАТ 4.1 

СЕНЗИБИЛИЗИРАН НАСТАВНО-СТРУЧЕН 

КАДАР 

7. Организирање на натпревар 

во мал фудбал меѓу учениците 

од двете партнер училишта 

7.1. Организирање на 

натпревар во мал фудбал 

помеѓу наставници од двете 

партнер училишта 

Април 2022 година  Сит тим од двете училишта 

Ученици од двете училишта 

Наставници од двете училишта 

Комисија на МИО од општината 

НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 1 

ЗГОЛЕМЕНИ ЗАЕДНИЧКИ УЧИЛИШНИ 

АКТИВНОСТИ 

НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 1.1 

ЗГОЛЕМЕНИ ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

8. Еко акција  Еднаш во текот на 

полугодието 

Сит тим од двете училишта 

Ученици од двете училишта 

Наставници од двете училишта 

Комисија на МИО од општината 

НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 1 

ЗГОЛЕМЕНИ ЗАЕДНИЧКИ УЧИЛИШНИ 

АКТИВНОСТИ 

НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 1.1 

ЗГОЛЕМЕНИ ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

9.Ден на МИО активности Февруари 2022 година Сит тим од двете училишта 

Ученици од двете училишта 

Наставници од двете училишта 

Комисија на МИО од општината 

НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 5 

ПОДОБРЕНА СОРАБОТКА НА ИНСТИТУЦИИТЕ 

НА ЛОКАЛНО И ЦЕНТРАЛНО НИВО 

10. Изработка на речник помеѓу 

двете партнер училишта на 

јазиците кои се користат во 

истите 

Тековно низ целата 

учебна година 

Сит тим од двете училишта 

Ученици од двете училишта 

Наставници од двете училишта 

Комисија на МИО од општината 

НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 2 

ПОДОБРЕНО ИЗУЧУВАЊЕ НА ЈАЗИЦИТЕ НА 

ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

11..Завршен настан, 

одбележување на 

партнерството меѓу 

училиштата со свечен настан, 

промоција на речникот и 

поставување на ѕид на 

културата во секое од двете 

училишта 

Јуни 2022 година Сит тим од двете училишта 

Ученици од двете училишта 

Наставници од двете училишта 

Директори од двете училишта 

Комисија на МИО од општината 

НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 1 

ЗГОЛЕМЕНИ ЗАЕДНИЧКИ УЧИЛИШНИ 

АКТИВНОСТИ 

НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 4 

ПОДОБРЕНА УЧИЛИШНА КЛИМА ЗА 

МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА 

12. Учество на предавања, 

трибини, дебати, работилници 

за подобрување на 

меѓуетничката интеграција 

Тековно низ целата 

учебна година 

Сит тим 

Наставен кадар 

Директор 

НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 4 

ПОДОБРЕНА УЧИЛИШНА КЛИМА ЗА 

МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА 

НАПРЕДЕН РЕЗУЛТАТ 4.1 И 4.2 
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СИТ тимот во училиштето е создаден со цел да се унапреди меѓуетничката интеграција во училиштето. Тимот кој е донесен со одлука 

на Училишнот одбор, го сочинуваат шест членови кои се дел од стручната служба и наставниот кадар на училиштето. 

Целта е да се одржат активности во текот на оваа учебна година преку кои ќе се срушат стереотипите и предрасудите за различните 

култури, националности и религии кај учениците. 

 

Членови на СИТ тимот за учебната 2021-2022 година 

 

1. Kристијан Ангелков – граѓанско образование               4. Снежана Шеќерова-дефектолог 

2. Ива Стојановска Јакимовски-психолог                           5. Данче Раевска-наставник  

3. Сенка Апостолоска-наставник                                         6. Моника Златановска-наставник 

 

 

СИТ тим на училиштето 
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ВОВЕД ВО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ ЗА 2020-2024 ГОДИНА НА СЕПУГС “ВАСИЛ АНТЕВСКИ ДРЕН”- СКОПЈЕ  

     Процесот на самоевалуацијата во нашето училиште се спроведе по четврти пат. Ова овозможи детална проценка на состојбата во 
најважните подрачја на работење на училиштето и во воспитно образовниот процес. Се открија приоритетите и врз база на нив се 
направи стратегија за развој на училиштето.  
     Во рамките на овој процес се направи скенирање на состојбите на седум витални подрачја за работата на училиштето, и тоа  

- наставни планови и програми,  
- постигање на учениците,  
- учење и настава,  
- поддршка на учениците,  
- училишна клима,  
- ресурси и управување и раководење.  

     Анализата се направи преку одговарање на прашалници, СВОТ анализи, спроведување на анкети, интервјуа, прегледување на 
документи. Од направената анализа беа издвоени силните и слабите страни во рамките на секое подрачје. Силните страни се издвоија 
како наши компаративни предности кои треба да ги искористиме за подобрување на позицијата на училиштето во окружувањето и 
усовршување на изведбата на воспитно образовниот процес, додека слабите страни се подрачја на кои треба допрва да се работи. 
Точното определување на слабите страни е од исклучителна важност бидејќи не води до формулирање на клучните приоритети и 
активностите кои треба да ги превземеме во иднина.  
 
Поважни силни страни кои беа констатирани се следните:  
- Транспаретно управување со училиштето  
- Стручен наставен кадар  
- Квалитетни и амбициозни ученици  
- Солидна материјална основа за работа 
 
Како клучни слаби страни од кои произлегуваат идните приоритети и активности се следните: 
- Недоволна соработка меѓу предметните наставници 
 - Отсуство на план за стручно усовршување на наставниот кадар и стручните соработници 
 - Недоволна ангажираност на стручните активи околу актуелни и перспективни состојби 
 - Недоволна и нередовна промоција на училиштето 
 - Недоволна материјално – техничка опременост на училиштето 
 
Идните активности и приоритети ќе се групираат во пет подрачја (5 стратешки цели) и тоа: 
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1 
Унапредување на квалитетот на наставата како централен и најзначаен процес кој се одвива во училиштето 
 
РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ: 
1.1. Да се воведе истражување за ученичките искуства со наставата како релевантна евалуациска постапка во рамките на 
самоеваулацијата на училиштето, со користење на инструменти кои ќе гарантираат добри и доверливи повратни информации за 
квалитетот на учењето и наставата од ученичка перспектива 
 
1.2.Континуирано да се спроведува колегијално набљудување на наставата- меѓусебен увид во наставата 
 
1.3.Унапредување на меѓупредметната соработка со цел поквалитетна проектна и истражувачка настава, 
 
1.4.Зголемена активност на стручните активи и организирање на заеднички состаноци на активите 
 
1.5.Континуирано унапредување на работата со учениците со посебни потреби заради обезбедување на стручно оспособување 
 
1.6.Унапредување на плановите и содржините за стручните екскурзии според критериуми за опфат на стручни содржини и локации 
релевантни за струката 
 
1.7.Зајакнување на активностите и соработката помеѓу наставници, стручна служба, ученици и родители во врска со намалување на 
изостанувањето од редовна настава, посебно во 3 и 4 година 
 
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2 
 Поттикнување на професионалниот развој на наставниците и стручно усовршување за: 
настава насочена  кон ученикот ( промена на улогата на наставникот од предавач кон организатор, менаџер, ментор, инструктор и 
соработник, со воведување на проектна и истражувачка теоретска настава) 
реализација на современа и напредна практична настава 
јакнење на дигиталните компетенции и употреба на современи медиуми вклучени во наставата 
континуирано стекнување на актуелни знаења и вештини, посебно во соработка со локални бизниси 
 
РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ: 
2.1. Поддршка на професионалниот развој на наставниците во насока на воведување пристап во наставата насочен кон ученикот 
(промена на улогата на наставникот од предавач кон организатор, менаџер, ментор, инструктор и соработник, со воведување на 
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проектна и истражувачка теоретска настава) 
 
2.2. Организирање на стручни усовршувања на наставниците според приоритетни теми и области 
 
2. 3. Јакнење на дигиталните компетенции на наставникот 
 
2.4. Организирање на стручно усовршување на наставниците во соработка со бизнис секторот 
 
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3 
Унапредување на квалитетот на учиилишниот простор и опременоста 
 
РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ 
3.1. Унапредување на опременост со дигитална технологија  
 
3.2. Воведување кабинетска настава 
 
3.3. Подобрување на работата на училишната библиотека во квалитативна и квантитативна смисла 
 
3.4. Донесување Правилник за однесување и заштита на опремата во училиштето ( посебно за евиденција на користење и корисници) 
 
3.5. Инсталирање на клима уреди, посебно во најсончевите училници 
 
3.6. Згрижување на отпадот на еколошки начин 
 
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 4 
Градење на квалитетни партнерства со домашни и странски образовни установи, стопански субјекти и социјални партнери  
 
РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ 
4.1. Изработка на план за соработка со домашни и странски образовни установи, стопански субјекти и социјални партнери, до 2024 
година водејќи се од следните критериуми : 
-Организации кои имаат позитивен интерес и мотивација за унапредување на образованието 
-Организации кои имаат соодветни ресурси за соработка: знаење, искуство, опрема , но и финансиски способност во случај на 
кофинансирање на проекти 
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-Географско проширување на соработката и партнерствата 
-Позитивни искуства од претходни соработки 
 
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 5 
Промовирање на квалитетот на работата на училиштето со цел зголемување на угледот и привлечноста на стручното 
образование 
 
РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ: 
5.1. Изработка на квалитетен ВЕБ сајт на училиштето и негово континуирано ажурирање 
 
5.2. Ажурно информирање преку Инстаграм и ФБ страна на училиштето  
  
5.3. Издавање на училишен весник 
 
5.4. Учество на меѓу училишни натпревари, саеми и манифестации 
 
5.5. Организирање на Отворени денови на училиштето, на крајот на наставната година и по други поводи ( значајни датуми и 
празници) 
 
5.6. Зголемување на улогата на училишната заедница во промовирање на училиштето, преку ученички проекти и активности 
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РАЗВОЕН ПЛАН НА СЕПУГС “ВАСИЛ АНТЕВСКИ – ДРЕН”ЗА 2020-2024 ГОДИНА  
Стратешки цели, инструменти, планирани активности и очекувани резултати 

 
Стратешки цели Планирани активности Инструменти за 

реализација на 
активностите 

Очекувани 
резултати 

Потребни ресурси Мониторинг 

1.Унапредување на 
квалитетот на наставата 
како централен и 
најзначаен процес кој се 
одвива во училиштето 

 

1.1. Да се воведе истражување 
за ученичките искуства со 
наставата како релевантна 
евалуациска постапка во 
рамките на самоеваулацијата 
на училиштето, со користење на 
инструменти кои ќе гарантираат 
добри и доверливи повратни 
информации за квалитетот на 
учењето и наставата од 
ученичка перспектива 
 
1.2.Континуирано да се 
спроведува колегијално 
набљудување на наставата- 
меѓусебен увид во наставата 
 
1.3.Унапредување на 
меѓупредметната соработка со 
цел поквалитетна проектна и 
истражувачка настава, 
 
1.4.Зголемена активност на 
стручните активи и 
организирање на заеднички 
состаноци на активите 
 
1.5.Континуирано 
унапредување на работата со 
учениците со посебни потреби 
заради обезбедување на 
стручно оспособување 
 
1.6.Унапредување на плановите 
и содржините за стручните 

1.1.1..Анкета 
изработена од 
Педагошко-
психолошката 
служба, која ќе се 
спроведе кај сите 
ученици ( 
електронска или 
хартиена форма) 
 
1.1.2.Извештај за 
резултатите од 
анкетата 
 
1.1.3.Презентација на 
извештајот од страна 
на 
претставници/претсе
датели на активи 
пред Наставничкиот 
совет, на крајот на 
првото и второто 
полугодие 
 
1.2.1.Меѓусебна 
посета на часови  
 1.2.2 Консултации 
заедничка изработка 
на разните видови 
планирања на 
наставата, посебно за 
учениците со 
посебни потреби 

Истражувањето на 
ученичките искуства во 
наставата ќе осигура 
збирна проценка на 
учениците за 
предметите кои ги учат 
во училиштето. Преку 
анализа на резултатите 
од истражувањето ќе се 
осигураат насоки за 
промени и 
унапредување на 
наставниот процес, но и 
за професионален 
развој на наставниците 
како поединци и како 
колектив 
 
 Извештаи од 
резултатите на 
колегијалното 
набљудување, 
изработка на збирка со 
примери за подготовки 
на наставниците , што 
посебно може да биде 
од помош на 
приправниците во 
планирањето на 
наставата 
 Изработка на Протокол 
за поддршка на 
учениците со 
потешкотии во развојот 
 

Човечки 
ресурси 
 
 
Педагошко-
психолошка 
служба 
 
Претседател
и и членови 
на 
Стручните 
активи 
 
 
 
 
 
 

Материјални 
ресурси 
 
Компјутери 
Хартија 
Тонери 
 

Финансиски 
ресурси 
 
Финансиски 
срества за 
покривање на 
трошоците за 
изработка на 
анкети, планови 
и Извештаи, 
според Буџетот 
на училиштето 

Директор 
 
Педагошко-
психолошка 
служба 
 
Претседатели 
на активи 
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екскурзии според критериуми 
за опфат на стручни содржини и 
локации релевантни за струката 
1.7..Зајакнување на 
активностите и соработката 
помеѓу наставници, стручна 
служба, ученици и родители во 
врска со намалување на 
изостанувањето од редовна 
настава, посебно во 3 и 4 
година 
 
 

1.3.1. Редовни 
консултативни 
средби на 
наставници кои 
предаваат исти или 
сродни предмети 
1.3.2 Усогласување и 
размена на 
дидактички 
материјали во 
електронска или 
хартиена форма  
1.3.3 Иницијативи за 
изработка на 
ученички проекти во 
кои се 
инкорпорирани 
меѓупредметните 
врски 
1.4.1 Состаноци на 
стручните активи 
најмалку еднаш 
месечно 
1.4.2 Изработка на 
месечни, 
полугодишни и 
годишни извештаи 
од страна на 
Претседателите на 
Активите за 
планираните и 
реализираните 
активности 
1.5.1 Изработка на 
Акционен план за 
работа со ученици со 
посебни потреби 
1.6.1 Изработка на 
Акционен план за 
реализација на 
екскурзии за 
наставниците и 
учениците спред 
критериуми кои 
опфаќаат стручни 
содржини и локации 
релевантни за 
струката и годината 
на изучување 
1.7.1.Акционен план 

Размена на искуства, 
дефинирани клучни 
меѓупредметни 
корелативни врски и 
зголемена соработка 
помеѓу наставниците по 
различни предмети и 
подрачја во изведба на 
наставата 
 
 Изработени ученички 
проекти во кои се 
оживотворени 
меѓупредметните врски 
 
Реализирани планови и 
содржини на стручни 
екскурзии спред 
критериуми кои 
опфаќаат стручни 
содржини и локации 
релевантни за струката 
и годината на 
изучување 
 
Намалување на 
изостанувањето на 
учениците од 
редовната настава  
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за континуирани 
активности на 
стручната служба, 
класните 
раководители и 
училишната 
заедница во правец 
на намалување на 
изостанувањето на 
учениците од настава 

2.Поттикнувањ
е на 
професионалн
иот развој на 
наставниците и 
стручно 
усовршување 
за: 

- настава 
насочена  кон 
ученикот ( 
промена на 
улогата на 
наставникот од 
предавач кон 

2.1...Поддршка на 
професионалниот развој на 
наставниците во насока на 
воведување пристап во 
наставата насочен кон ученикот 
(промена на улогата на 
наставникот од предавач кон 
организатор, менаџер, ментор, 
инструктор и соработник, со 
воведување на проектна и 
истражувачка теоретска 
настава) 

 
2.2.Организирање на стручни 
усовршувања на наставниците 

2.1.1.Обуки за 
стручно 
усовршување на 
наставниците во 
контекст на нова 
дидактичка 
стратегија- настава 
насочена кон 
ученикот 
2.1.2.Стручна 
литература за 
современата улога на 
наставникот 
2.2.1 Обуки од страна 
на надворешни лица 

 
Изработени планови за 
професионален развој 
на наставниците , во 
соработка со стручната 
служба 
 
Зголемување на уделот 
на нова дидактичка 
стратегија – настава 
насочена кон ученикот ( 
промена на улогата на 
наставникот од 
предавач кон 
организатор, менаџер, 

Педагошко- 
психолошка 
служба 
 
Надворешн
и стручни 
лица 
 
 

Компјутери 
 
Стручна 
литература 
од областа на 
психологија, 
педагогија и 
методика 
 
Стручна 
литература 
од областа на 
ИКТ 
Хартија 
 

Финансиски 
средства за 
покривање на 
трошоците, 
според буџетот 
на училиштето 
 
Донации од 
бизниси- 
партнери на 
училиштето 

Директор 
 
Педагошко-
психолошка 
служба 
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организатор, 
менаџер, 
ментор, 
инструктор и 
соработник, со 
воведување на 
проектна и 
истражувачка 
теоретска 
настава) 

- реализација на 
современа и 
напредна 
практична 
настава 

- јакнење на 
дигиталните 
компетенции и 
употреба на 
современи 
медиуми 
вклучени во 
наставата 

- континуирано 
стекнување на 
актуелни 
знаења и 
вештини, 
посебно во 
соработка со 
локални 
бизниси 

 

според приоритетни теми и 
области 
 
2. 3.Јакнење на дигиталните 
компетенции на наставникот 
 
2.4.Организирање на стручно 
усовршување на наставниците 
во соработка со бизнис 
секторот 

 

за зголемување на 
стручните 
компетенции на 
наставниците во 
областа на 
економијата и 
правото 
2.3.1. Обуки на 
наставниците заради 
јакнење на нивните 
дигитални 
компетенции 
 
 

ментор, инструктор и 
соработник, со 
воведување на 
проектна и 
истражувачка теоретска 
настава) 

 
Унапредување на 
квалитетот на наставата 
според проценки на 
учениците 
 
Унапредена настава со 
акцент на развој на 
практичните знаења и 
вештини кај ученикот 
 
Подобар увид во 
потребите на пазарот 
на трудот, па според тоа 
и прилагодување на 
наставните содржини 

 

Печатар 
 
Фотокопир 
 
Тонер 

3 Унапредување 
на квалитетот 
на 
учиилишниот 
простор и 
опременоста 

 

3.1.Унапредување на 
опременост со дигитална 
технологија  
 
3.2.Воведување кабинетска 
настава 
 
 3.3.Подобрување на работата 
на училишната библиотека во 
квалитативна и квантитативна 
смисла 
 
3.4.Донесување Правилник за 
однесување и заштита на 
опремата во училиштето ( 
посебно за евиденција на 
користење и корисници) 

3.1.1 Обезбедување 
соодветни технички 
средства за примена 
на ИКТ во наставата и 
воннаствните 
активности  
3.1.2 Каталог на 
дидактичка опрема и 
наставни помагала, 
според кои на 
годишно ниво ќе се 
планира потребата за 
набавка на нови и 
уредно ќе се води 
евиденција за 
чување и одржување 
 

Зголемување на обемот 
на примена на 
практични знаења 
 
Опремена 
мултифункционална 
просторија за 
изведување на 
содржини 
програмирани од 
училиштето и 
воннаставни активности 
 
Современа библиотека 
 
Подобрена микроклима 
во училишните 

Сите 
наставници 

Компјутери и 
друга ИТ 
опрема 
 
Библиотечен 
фонд 
 
Клима уреди 
 
Корпи и 
контејнери за 
одложување 
на отпад 

Финансиски 
средства според 
Буџетот на 
училиштето 
 
Донации 

Директор 
 
Одговорен 
наставник за 
училишната 
библиотека 
 
Помошници 
директори 
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3.5.Инсталирање на клима 
уреди, посебно во најсончевите 
училници 
 
3.6.Згрижување на отпадот на 
еколошки начин 
 

3.2.1 План за 
реализација на 
кабинетска настава 
за редовна настава и 
воннаставни 
активности 
3.3.1 План за работа 
на училишната 
библиотека3.2.Извеш
тај за 
унапредувањето на 
работата на 
училишната 
библиотека во 
квантитативна и 
квалитативна смисла  
3.4.1 Правилник за 
однесување и 
заштита на опремата 
во училиштето ( 
посебно за 
евиденција на 
користење и 
корисници  ) 
3.5.1.Договор за 
набавка на клима-
уреди 
3.6.1. Брошури и 
плакати за еколошко 
третирање на 
отпадот 
3.6.2. Соодветни 
материјални 
средства за 
еколошко одлагање 
на отпад      

простории во смисла на 
проветреност и 
температура 
 
Истакнување на 
видливи места на 
правилата за работа и 
однесување 
 
Промена и 
прилагодување на 
распоредот на седење 
во училницата, согласно 
новиот дидактички 
процес насочен кон 
ученикот ( менаџмент 
на просторот) 
 
На видливи места во 
училиштето да се 
истакнат плакати со 
мисијата и визијата на 
училиштето , но и со 
различни мотивациски 
пораки 
 
Подобрување на 
еколошкиот амбиент и 
навики ( селекција на 
отпад, правилно 
ракување со отпадот) 
 
Изработен Каталог на 
дидактичка опрема и 
наставни помагала, 
според кои на годишно 
ниво ќе се планира 
потребата за набавка на 
нови и уредно ќе се 
води евиденција за 
чување и одржување 

 
 

4.Градење на 
квалитетни 
партнерства со 
домашни и странски 
образовни установи, 
стопански субјекти и 
социјални партнери  

4.1.Изработка на план за 
соработка со домашни и 
странски образовни установи, 
стопански субјекти и социјални 
партнери, до 2025год. водејќи 
се од следните критериуми : 
-Организации кои имаат 

4.1.1 План за 
соработка со 
компании и 
институции за 
реализација на 
Феријалната 
практика и Учење 

Изработен и 
реализиран План за 
соработка 
 
Потпишани договори 
или меморандуми за 
соработка поврзани со 

Сите 
наставници 

Хартија 
 
Печатар 
 
Фотокопир 
 
 

Финансиски 
средства 
планирани во 
Буџетот на 
училиштето 

Директор 
 

Претседатели 
на стручни 

активи 
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 позитивен интерес и 
мотивација за унапредување на 
образованието 
-Организации кои имаат 
соодветни ресурси за 
соработка: знаење, искуство, 
опрема , но и финансиски 
способност во случај на 
кофинансирање на проекти 
-Географско проширување на 
соработката и партнерствата 
-Позитивни искуства од 
претходни соработки 
 

преку работа 
4.1.2 Меморандум за 
соработка 
поединечно со секоја 
компанија и 
институција за 
соработка при 
реализација на 
Феријалната 
практика и Учење 
преку работа 
4.1.3 План за 
соработка и 
заеднички проектни 
активности  со 
организации од 
областа на 
социјалната заштита, 
во текот на 
редовната настава и 
како воннаставни 
активности 
4.1.4 План за 
соработка и 
заеднички проектни 
активности со 
поединци и 
претставници од 
бизнис заедницата, 
во текот на 
реализација на 
редовната настава, 
посебно на часовите 
предвидени за 
вежби, како и 
воннаствните 
активности 
4.1.5 План за 
соработка со стручни 
училишта од други 
држави, во регионот 
и пошироко 
4.1.6 План за  учество 
во ЕРАЗМУС 
проектите 

унапредување на 
курикулумот и развој на 
сите облици на учење 
темелено на работа 
 
Реализирани проекти 
во партнерство со 
домашни и странски 
образовни установи, 
стопански субјекти и 
социјални партнери 
 
 

5. Промовирање на 
квалитетот на 
работата на 
училиштето со цел 
зголемување на 

5.1.Изработка на квалитетен 
ВЕБ сајт на училиштето и негово 
континуирано ажурирање 
 
5.2.Ажурно информирање 

5.1.1 Договор со 
компанија која се 
занимава со ВЕБ 
дизајн 
 

Поголема присутност на 
училиштето во 
дигиталните медиуми 
 
Месечни  изданија на 

Сите 
наставници 
 
Ученичка 
заедница 

Компјутер и 
друга ИТ 
опрема 
 
Хартија 

Финансиски 
средства според 
Буџетот на 
училиштето 
 

Директор 
 
Помошници на 
директорот 
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угледот и 
привлечноста на 
стручното 
образование 

 

преку Инстаграм и ФБ страна на 
училиштето  
 
5.3.Издавање на училишен 
весник 
 
5.4.Учество на меѓуучилишни 
натпревари, саеми и 
манифестации 
 
5.5.Организирање на Отворени 
денови на училиштето, на 
крајот на наставната година и 
по други поводи ( значајни 
датуми и празници) 
 
5.6.Зголемување на улогата на 
училишната заедница во 
промовирање на училиштето, 
преку ученички проекти и 
активности 
 

5.2.1 Формирање на 
тим кој ќе ги ажурира 
информациите 
поставени на ФБ и 
Инстаграм профилот 
на училиштето 
 
5.3.1 Формирање на 
тим од професори 
кои ќе се грижат за 
изданијата на 
училишниот весник 
 
5.4.1. Формирање на 
тим од професори 
кои ќе следи 
информации околу 
организирање на 
натпревари и други 
манифестации и ќе 
се грижи за 
вклучување на 
училиштето во истите 
5.5.1.Формирање на 
тим од професори и 
ученици кои ќе ги 
планираат и 
реализираат 
активностите околу 
Отворените денови 
на училиштето 
5.6.1 План за работа 
на училишна 
заедница 

училишен весник во 
хартиена и електронска 
форма 
 
Изработен План и 
Програма на 
училишната заедница 
за промотивни 
активности 
 
Директна, физичка 
промоција на работата 
и успесите на 
училиштето преку 
Отворени денови 
 
Афирмација на 
училиштето во 
локалната средина, но и 
на национално и 
меѓународно ниво 
 
Зголемена 
комуникација меѓу 
наставниците 
 

 
Печатар 
 
Тонер 
 
Фотокопир 

Донации 
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13. ЕТИЧКИ КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И 
СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО СЕПУГС „ВАСИЛ АНТЕВСКИ – ДРЕН“ 

 

 

1. Општи одредби 
 

Со овој кодекс се пропишуваат стандардите на однесување и одговорностите кои треба да ги 

применуваат наставниците и вработените во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“ Скопје. 
 

Наставниците своите работни задачи, обврски и овластувања ги вршат одговорно и професионално 

во согласност со Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 

35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 

6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 

67/2017 и 64/108) и Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните 

училишта ( Службен весник на РСМ , бр. 161 од 05.08.2019 година), поврзаните прописи, како и 

интерните акти и одлуки на СЕПУГС Васил АНтевски Дрен Скопје.  

Наставниците ги вршат своите работни обврски професионално, чесно, совесно и ефикасно 

стремејќи се кон највисоките етички стандарди, на начин на кој ќе се одржува, подобрува и зајакнува 

репутацијата и професионалната работа на СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“ како образовна 

институција. 
 

Наставникот и стручниот соработник не смее да го злоупотребува овластувањето и статусот на 

наставник односно стручен соработник. 
 

Наставникот и стручниот соработник при вршење на своите службени должности не смеат да 

примаат и изнудуваат подароци, награди и друг вид на корист. 
 

Најстрого се забранува наставникот и стручниот соработник да користат службени информации за 

остварување на приватни интереси или интереси на други лица. 
 

Наставникот и стручниот соработник треба совесно, економично и ефикасно да ги користат 

средствата за работа, опремата и другите предмети кои им се доверени за извршување на работните 

задачи во рамките на нивните овластувања, како и да го спречат нивното незаконско користење. 
 

Забрането е застапување или изразување на своето политичко уверување во вршењето на службени 

задачи. 

 

2. Основни одредби и начела 
 

Определувајќи се за професијата просветен работник, наставникот односно стручниот соработник 

треба да има јасна слика за својата положба и улога во училиштето и општеството, да ги знае своите 

права и одговорности, да биде флексибилна личност која ќе знае да работи со поединци и групи, да се 

приспособува на новите барања и да го користи сето свое професионално знаење и умеење. 
 

Во својата професионална работа наставникот, стручниот соработник се обврзува 
 

- Својата професија да ја врши совесно, одговорно и хумано 
 



135 
СЕПУГС “Васил Антевски-Дрен”, Скопје 

 

- Воспитанието и образованието да му претставуваат највисок имератив во неговото 

професионално однесување 

- При вршење на својата професија не смее да се прави дискриминација засонована на пол, раса, 

боја на кожа, национално и социјално потекло, политичко и верско уверување, имотна и 

општествена положба 
 

- Да ја почитува личноста на своите ученици, нивните родители и своите колеги 
 

 

3. Професионалниот лик на наставникот, односно стручниот работник и струката 
 

Наставникот односно стручниот соработник, согласно своето работно место треба: 
 

- Да има современа, општо етичка и општо културна изграденост и педагошко чувство 
 

- Постојано да се ангажира за што поквалитетно и поефикасно планирање и реализирање на 

наставата со коректност, сигурност, одговорност и прецизност, објективност и 

непристрасност, начелност и доследност во своето однесување 
 

- Секогаш да служи за пример со својот изглед, однесување и да гради култура и естетски 

навики кај своите ученици 
 

- Да внимава на својот морален лик 
 

- Да има одговрен однос кон средствата и условите во кои или со кои ја реализира својата 

дејност 
 

- Да биде личност во која може да се има доверба 
 

- Постојано да работи на своето стручно-педагошко усовршување, преку користење стручна 

литература, посета и активно учество на семинари, размена на искуство со колеги и др. Секој 

наставник како стручен за определена област, застапник на определена наука во училиштето 

и пошироко е одоговрен за создавање интелектуален потенцијал и етичка ориентација  
 

- Својот севкупен потенцијал и ангажман да го мобилизира за афирмација на својот предмет, 

преку развивање чувство на збогатеност со нови сознанија кај учениците и предизвикување 

почит кон предметот на колегите, родителите и пошироката јавност 
 

- Да го популаризира својот предмет и надвор од училиштето, преку учество на јавни трибини, 

пишување статии, стучни трудови, книги и слично 
 

- Да има критички однос кон ненаучените теории, идеи и идеологии, како и кон носителите на 

истите 
 

- Да иницира и да се ангажира во развојни и други проучувања и проекти во училиштето и 

надвор од него 

4. Должноста на наставникот во однос на организирање на часот 
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Извршувајќи ја својата работа наставникот: 

 

- Треба на време да го започне часот, секое евидентирано, а неоправдано задоцнување се 

казнува 

 

- Редовно да го евидентира часот, како и отсутните ученици 

- Да нема нарушување на планираната работа на часот со соопштенија, разговори и посети 

- Добро да го планира секој наставен час за да овозможи позитивна поттикнувачка, опуштена 

 и срдечна работна атмосфера и ангажирање на сите ученици за постигнување максимум од 

 зацртната цел до крајот на часот 

- Часот треба да го изведува според современа наставна технологија, со умешно вклучување и

 водење на учениците, квалитетно подучување, рационална организација на наставата 

 

4. Наставникот, односно стручниот соработник и ученикот 

 

Наставникот, односно стручниот соработник кон учениците се однесува како кон субјекти и 

соработници со примена на постапки кои се во духот на современите педагошки норми, при што: 

- Ја почитува личноста на секој ученик, праведен е и хуман, објективен и непристрасен, 

одмерен и доследен без оглед на возраста, полот, верата, националноста, расата и општествено 

економската положба 

- Со учениците избегнува стил на комуницирање и појава недолична за професијата 

- Верува дека секој може да научи и е должен да го овозможи тоа за секој ученик 

- Не смее да има догматски пристап кон наставните содржини и секогаш ја поттикнува неговата 

самостојност, критичност и индивидуалност на ученикот преку методи на активна настава 

- Употребува различни методи на предавање во согласнот со наставната единица со цел да ги 

оспособи учениците за самостојно учење 

- Знаењето на ученикот го оценува реално со изградени критериуми при што се труди да го 

открие степенот на учениковото знаење, а не бара празнини, односно незнаење и притоа редовно го 

информира ученикот 

- Бара ученикот навремено и редовно да ги извршува своите задачи 

- Не смее да ги омаловажува и навредува учениците 

- Со учениците не смее да пројавува агресивност, нетолерантност, желба за доминација, 

 плашливост, апатичност, депресивност, болна самоувереност, болна амбициозност и слично 

- Никогаш не смее да го казнува ученикот телесно, не го малтретира психички и не се служи со 

 заплашување, уцени, заканување и други форми на негативно однесување 

- Избира и води воннаставни активнсоти во кои се смета за најинвентивен и преку кои им 

 овозможува на учениците да ги задоволат своите интереси и да ги развиваат своите таленти 

- Ги познава социјално економските и другите услови во кои учениците живеат и учат 

- Должен е редовно да им помага на учениците кои заостануваат во совладување на материјалот 

- Од учениците бара уредно, пристојно и дисциплинирано однесување 

- На секој вид девијантно однесување реагира со укажување 

- Должен е да го сослуша секој ученик кога ќе му се обрати за помош во решавање лични 

проблеми и да му помогне или да го упати на стручна помош кај компетентни лица во или надвор од 

училиштето 

- Во работа со учениците не ги искажува своите политички убедувања и определувања и не 

дозволува пропагирање на било какви политички идеологии 

- Со личен пример и со сите средства се бори против причинителите на болести на зависност и 

други негативни појави 

- Меѓу учениците постојано гради односи на другарство, меѓусебно разбирање, соработка и 

почитување 
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5. Наставникот, стручниот соработник и родителот 

 

Наставникот, односно стручниот соработник е во постојана комуникација со родителите и тоа: 

- Се грижи соработката со родителите да биде што понепосредна и ефикасна 

- Ги поттикнува интересот и ангажирањето на родителите во решавање на проблемите со 

учениците 

- За прашањата од личниот и семејниот живот води сметка за потполна дискреција 

- Со целосно внимание и одговорност, како и со педагошки и културен такт се однесува кон 

оние родители кои не пројавуваат интерес за соработка и недоволно се грижат за однесувањето на 

своите деца 

- Навремено и објективно ги информираат родителите 

- Ги почитуваат аргументите на родителите 

- Бараат соработка и ангажман на родителите во решавање на проблемите 

- Упатува на помош од компетентни лица и установи кога тој не е во состојба да помогне 

 

6. Меѓусебен однос на наставниците и стручните соработници 

 

За ефикасно воспитно образовно формирање на учениците, како и во интерес на угледот и 

достоинството на професијата и училиштето, наставникот, односно стручниот соработник е должен 

да се грижи и да придонесува за градење и развивање позитивни и професионални коректни односи 

со своите колеги, при што: 

- Односот меѓу наставниците и стучните соработници е строго професионален со цел 

обезбедување кративност и конструктивна работа 

- Меѓусебната соработка ја темели врз договарање, разменување искуства, одлучување и 

совесно и ефикасно извршување на договрените задачи 

- Ги почитува и спроведува ставовите и одлуките на мнозинството 

- Солидарен е со својот колега, особено кога станува збор за помош при решавање на 

здравствени или социјални проблеми 

- Им помага на младите колеги пренесувајќи им го своето педагошко и стручно искуство и 

знаење 

 

7.. Наставникот, односно стручниот соработник и училиштето 

 

Наставникот и стручниот соработник, додека се наоѓа во училиште е на должност цело време при 

што се обврзува: 

- Да го почитува работното време и траењето на наставниот час 

- Самостојно да го евидентира своето присуство и заминување од училишните простории по 

пат на електронска евиденција 

- Вработените доаѓаат на работа во чиста, уредна облека 

- Не се дозволува недолично и провокативно облекување 

- На вработените од женски пол им се забранува носење на проѕирна облека, облека на 

прекурамки, облека која ги истакнува и не ги покрива градите, мини здолништа, облеки со 

недолични натписи и апликации 

- На вработените од машки пол им се забранува носење проѕирна облека, маици на прерамки, 

кои било модели на кратки панталони, облека со недолични апликации и натписи 

 

8. Наставникот, стручниот соработник и општествената заедница 

 



138 
СЕПУГС “Васил Антевски-Дрен”, Скопје 

 

Во современите демократски и плурарни услови наставникот, односно стручниот соработник се 

раководи исклучиво од уставните и законските определби, при што: 

- Мора да биде лојален граѓанин на Република Северна Македонија, да го чува нејзиниот углед 

и авторитет, да се грижи за нејзиниот просперитет, интегритет и сувереност и да придонесува за 

формирање на учениците во духот на заедничкиот и конструктивен живот независно од 

националната, верска и друга припадност 

- Се придржува кон меѓународните стандарди, договори и конвенции за слободите и правата на 

човекот, а особено кон Конвенцијата на ООН за правата на детето 

- Има право и должност да се залага и да се бори за достоинство на професијата просветен 

работник 

- Се залага и бори за достојна материјална положба на образовните институции со цел да се 

обезбеди нивно нормално функционирање како основен услов за квалитетно организирање на 

едукативниот процес 

- Се залага и бори за соодветен материјален статус на професијата и наградувањето на неговата 

работа што ќе му овозможи целосно да се посвети на квалитетно, стручно и одговорно извршување 

на неговите работни задачи 

 

 

9.  Завршни одредби 

 

Секој наставник, односно стручен соработник се обврзува да го почитува и спроведува овој кодекс. 

За непочитување и непридржување на Кодексот одговрен е прекршителот лично 

 

 

Забелешка 

 

Со овој кодекс се опфатени основните барања и начела што го определуваат професионално 

етичкото однесување на наставниците, стручните соработници и други вработени во училиштето. 

Овие барања и начела можат да се дополнуваат, прошируваат и усовршуваат. 

 

Претседател на  

Училишен одбор  

 

_____________________________ 

Маргарита Поповска Костадиновска 
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14. КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СЕПУГС „ВАСИЛ 
АНТЕВСКИ ДРЕН“ 

 

1. Основни норми и начела 

   Ученикот како субјект во воспитно образовниот процес треба да има јасна слика за својата 

положба и улога во училиштето и општеството, да ги знае своите права и одговорности и да се 

прилагодува на новите барања. 

На учениците треба да им се овозможи да постигнат успех во рамките на наставнот план и 

програма во воспитно-образовниот процес, кој ги промовира моралниот, менталниот и физчкиот 

развој во училиштето и општеството, да стекнат знаења и вештини кои ќе им бидат корисни во 

нивниот понатамошен живот и работата за која ќе се определат. Во процесот на воспитување и 

образување, ученикот се обврзува: 

- Воспитанието и образованието да му претставуваат највисок императив во неговото 

однесување 

- Да ги осознава и почитува општествените и индивидуалните вредности кои имаат траен 

карактер и кои треба да ја чинат основата на моралноста на една личност 

- Да ја чува честа и благородните традиции на ликот на ученик со совесен, одговрен хуман 

однос во работата 

- Да ја почитува личноста на своите соученици, наставници и родители и да ја цени 

меѓусебната зависност на индивидуите и групите 

 

2.   Ликот на ученикот 

Ученикот треба: 

- Постојано да се ангажира во постигнување на резултати во наставата и воннаставните 

активности, со коректност, одговорност, објективност и доследност во однесувањето 

- Да ги почитува законските одредби и одлуките на органите во училиштето и пошироко 

- Секогаш и секаде да внимава на својот јазик кој треба да е литературен, јасен и достоинствен 

- Секогаш да служи за пример со совојот изглед и однесување и да внимава на својот морален 

лик 

- Да има одговорен однос кон средствата и условите со кои или во кои работи и учи 

- Да се изградува во личност во која може да се има доверба, со особини на непосредност, 

авторитативност, колегијалност, тактичност, хуманост и разбирање на другите во 

училиштето и пошироката средина 

- Да верува во своите способности и да си постигнува високи барања  
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- Да избира воннаставни активности за кои има интерес и преку кои ќе ги развие своите 

таленти 

- Со личен пример и со почитување на прописите во училиштето и надвор од него да се бори 

против причинителите на болести на зависност и други негативни појави, како што се дрога, 

алкохол, пушење, криминал и сл. 

3.   Ученикот и учењето 

Во процесот на свесно учење и работа на своето образование и воспитание, ученикот треба да 

научи: 

- Да ја развива својата способност на учење 

- Да го разбира процесот на учење цел живот 

- Да стекнува вештина за лична ефикасност, планирање и организација на времето 

- Во учењето да прифаќа примена на нови наставни технологии и да ги користи наставните 

средства и помагала што му стојат на располагање 

- Да развива лични таленти 

- Да решава проблеми и да има критичен однос кон ненаучените теории, идеи и идеологии 

- Да ги самооценува сопствените постигнувања 

4. Ученикот и наставниот час 

     Ученикот треба: 

- Навреме и редовно да доаѓа на наставните часови 

- Секогаш да биде подготвен за работа, настава 

- Да допринесува и овозможи позитивна работна атмосфера со активно ангажирање на часот 

- Да не ја пореметува планираната работа на часот со задоцнето влегување, разговори, 

излегување, предизвикување конфликтни ситуации и друго 

- Да ги почитува сите субјекти за време на часот и другите воспитно образовни активности 

 

 

5. Меѓусебен однос на учениците 

     Во негување на угледот и достоинството на ликот на ученикот и на училиштето, ученикот е должен 

да се грижи и придонесува за градење и решавање на позитивни и коректни односи со сите соученици 

при што: 

- Ги почитува своите соученици врз основа на другарство, искреност и отвореност 

- Меѓусебната соработка ја темели врз заемно договарање, разменување на искуства и 

совесно и ефикасно извршување на задачата 
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- Во комуникација со учениците ги цени нивните знаења, достоинственост и индивидуални 

квалитети и се воздржува од озборување 

- Треба да биде солидарен со својот соученик особено кога станува збор за социјални или 

здравствени проблеми 

- Треба да им помага на другите ученици пренесувајќи им го своето знаење и искуство 

6. Односот наученикот кон училиштето, семејството и пошироката заедница 

     Ученикот е должен да ги почитува и спроведува нормите на однесување и работа во училиштето, 

семејството и пошироката зедница 

- Ја почитува личноста на своите вработени во училиштето, родителите и другите посетители 

- Избегнува стил на комуницирање и појави недолични за ликот на ученик и не користи 

навредлив и непристоен говор 

- Не ги омаловажува и навредува другите во училиштето и надвор од него и не смее да 

пројавува агресивност, нетолерантност, желба за доминација, болна самоувереност и 

амбициозност, ослабени позитивни механизми на однесување и сл. 

- Е искрен и лојлаен кон себе и другите 

- Има одговрен однос спрема средствата, инвентарот, другите материјални добра и условите 

во кои или со кои работи во училиштето, како и кон уредувањето на училишните простории 

и околина 

- Се труди училиштето да биде пријатно и безбедно место за него и за сите други со 

навремено и објективно информирање за негативните појави и оштетување на инвентарот  

- Навремено и објективно ги информира родителите за својата работа и однесувањето во 

училиште и надвор од него 

- Ги почитува аргументите на својот родител 

- Бара соработка и ангажирање на родителите за решавање на проблеми врз основа на 

меѓусебна доверба и разбирање 

- Придонесува и ја поттикува соработката на родителите и училиштето 

- Со својот успех и поведение е одговрен пред своето семејство и општествена заедница 

- Се придржува на законски одредби за забрана на секакво политичко и верско организирање 

и дејствување во училиштето 

 

Завршни одредби 

Секој ученик се обврзува да го почитува и споведува овој Кодекс. За непочитување одговрен е 

прекршителот лично 

Овие барања и начела може да се дополнуваат, прошируваат и усовршуваат 
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ТИМ КОЈ УЧЕСТВУВАШЕ ВО ИЗРАБОТКА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

 

- Тања Јовановска – директор 

- Ива Стојановска Јакимовски – психолог 

- Александра Дојчиновска - педагог 

- Викторија Постолова – помошник директор 

- Моника Колевска – наставник по информатика 

- Александар Мијоски – наставник по економски предмети 

 

Завршна одредба 

Оваа програма влегува во сила со денот на донесувањето 

 

Број-----------------------------------------Скoпје, 2021 

 

 

 

 

СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

KЁSHILLI i QYTETIT TЁSHKUPIT 
 

     Претседател                                                          Kryeter 

Проф. Д-р Љубица Јанчева                       Prof. dr. Ljubica Janceva 
 

 

                  ______________________________________ 
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