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III.Посебни програми за работа 

• директор 

• стручна служба 

• одговорни раководители 

• стручни активи 

 

IV.Прилози 

  

 

 

 

 

Тим за изработка и евалуацуја на Годишната програма за работа на 

училиштето: 

 

Директор:Кети Јанкоска 

 

Наставници:Марија Коваческа, Ерјета Џумкар, Љуљзим Насуфи 

 

Педагошко-психолошка служба:Ирена Дончевска, Јасмина Маркоска, 

Дрита Елмази, Аријана Хоџа. 
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1. Вовед 

 

 
Планирањето на севкупните активности во текот на учебната година е опфатено со 

годишната програма за работа.  

Таа е оперативен план со кој е програмирана севкупната работа: поставени се 

приоритетите, целите и задачите на училиштето согласно развојната визија на училиштето.  

Тој е суштински документ кој треба ефикасно да води при реализацијата на 

планираните глобални активности, но и постигањата на сите чинители во воспитно-

образовниот процес, на начин и форми кои се овозможени од севкупните услови во 

училиштето, материјално-технички (простор и опрема), кадровски, финансиски, 

социоекономски и општите услови во пошироката заедница и опкружувањето т.е. општата 

општествена клима за развој и реформи. 

Подлога на овој документ е Законот за средно образование, Законот за стручно 

образование, претходните искуства, резултатите и постигањата на наставниците и 

учениците од минатата година, континуитетот во активната соработка со МОН, БРО, 

Државниот испитен центар, Центарот за средно стручно образование и обука, локалната 

заедница и проектите за поддршка на реформите во образовниот систем во РМ. 

 Појдовни основи за изработка на Годишната програма за работа се: 

•  Законот за средно образование и 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 и други документи 

• Извештајот од самоевалуацијата на училиштето 
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2.Лична карта на училиштето 

Училиштето е лоцирано во Струга , град со околу 30 000 жители . 

Се наоѓа на северниот периферен дел од градот на простор од 40.000 м2. Во непосредна 

близина има бензинска пумпа, главна крстосница на магистрални патишта, станбени и 

индивидуални куќи, градска фискултурна сала.  

Во училишниот двор се наоѓа зградата на ученичкиот дом “Браќа Миладиновци” со 

можност за сместување на 200 ученици. Со тоа е олеснето сместувањето на учениците кои 

доаѓаат од околината и регионот. 

Во градот работат 2 основни училишта, 3 средни училишта и факултети. Во градот 

функционираат и голем број организации за развојот на физичката култура, музеи, кино 

сали, театри, библиотеки и др. 

Име на училиштето Средо општинско училиште „Нико Нестрор“ 

Струга 

адреса, општина, место  Ул.Пролетерски бригади 49 Струга 

телефон 046780020 

фах 046786141 

е-маил sounikonestor@gmail.com 

основано од  

Верификација- број на актот   

Година на верификација  

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски и албански јазик 

Година на изградба 1960, 1984 

Тип на градба цврста 

Површина на објектот 4606 

Површина на училшниот двор 11771 

Површина на спортски терени и 

игралишта 

3600 

Училиштето работи во смена Во две смени 

Начин на загревање на 

училиштето 

Топловодно греење-нафта 

Број на паралелки 67 
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Видови на струки и профили: 
 

 

Во учебната 2022/23 година воспитно-образовната дејност ќе се реализира по 

модуларно дизајнирани програми, во следниве видови на струки/сектори и образовни 

профили/квалификации: 

 

1. Економска, правна и трговска  струка/економија, право и трговија: 

-економски техничар 

2. Градежно-геодетска струка/градежништво и геодезија:  

-архитектонски техничар,  

-геодетски техничар  

3. Здравствена струка/здравство и социјална заштита 

-медицинска сестра  

4. Хемиско-технолошка струка/хемија и технологија:  

-хемиско-технолошки техничар/хемиски лабараториски техничар/техничар за 

козметички и хемиски производи 

-прехрамбен техничар 

-месопреработувач 

5. Текстилно-кожарска струка/текстил,кожа и слични производи: 

-конфекциски техничар/техничар за изработка на облека 

6. Електротехничка струка/електротехника 

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика 

7. Угостителско-туристичка струка 

-     готвач 
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Мапа на училиштето 

 

 

Историјат на училиштето 
 

СОУ ,,Нико Нестор,, е средношколска институција која опфаќа ученици од Струга 

и пошироко. 

Се наоѓа во северниот периферен дел од градот, покрај магистралната крстосница. 

Во својот 60 годишен развој, училиштето претрпува повеќе трансформации. 

Формирано е во 1960 година како градежно-техничко училиште со 4 паралелки на 

македонски јазик. 

Во 1979/80 година, со интеграција на гимназијата ,,Браќа Миладиновци,, прераснува 

во центар за средно образование ,,Нико Нестор,,. 

Во својот повеќе децениски развој оваа институција од тие години па до 2006 година 

бележи постојан раст по однос на видот и бројот на образовните профили, на бројот на 

ученици и јазиците на кои се изведува наставата, бидејќи СОУ ,,Нико Нестор,, Струга беше 

единствена средношколска институција во општината со 2700 ученици на три наставни 

јазици од гимназиско и стручно образование. 

Заради обемот и комплексноста на училиштето во 2006 година, со решение на 

Министерството за образование и наука и Советот на Општина Струга, се изврши 

раздвојување на СОУ ,,Нико Нестор,, по видот на образование. 

Денес, СОУ ,,Нико Нестор,, Струга претставува современа развиена воспитно-

образовна институција во која своето образование го стекнуваат околу 1400 ученици, преку 

реформирани наставни планови и модуларно дизајнирани програми за тригодишно и 

четиригодишно стручно образование.  

Она што е специфичност на СОУ,,Нико Нестор,,Струга секако е големиот број на 

ученици и вработени, реализацијата на наставата на два наставни јазици-македонски и 
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албански наставен јазик како и можноста да се задоволат интересирањата и потребите на 

учениците за знаење и вештини од најразлични области и струки.  

 

 

Просторни услови за работа на училиштето 

 

Најголем дел од подготовките за новата учебна година се однесуваа на хигиенско 

средување и реновирање на просториите во училиштето за изведување на наставата. 

Просторните услови се максимално искористени за изведување на настава, а со цел 

подобрување на условите во училиштето, во периодот кон крајот на учебната 2013/2014 

година и летниот одмор се пристапи со реконструкција и санирање на екстериерот и 

ентериерот на училитето. Значи, обновена е фасадата (2500м2) на училиштето, 

хортикултурно уреден дворот на училиштето, молерисани се 2500м2 од училниците во 

училиштето, поплочени се 200 м2 со тротоар, во 1000 м2 или 15 училници се уредени со 

ПВЦ подови, сменета е дограмата во училниците по геодезија со ПВЦ дограма, оградено е 

училиштето од источната и северната страна, 300 м2 се поплочени и местото е наменето за 

паркинг, саниран е еден од котлите за парно греење на училиштето и истовремено 200 м2 

се променети од подземната инсталација на парното греење, реконструиран кровот на 

работилницата во трет блок. Во тек е и подготовката на Криерниот центар на училиштето. 

На крајот од учебната 2015/16 година целосно се обновени санитарните јазли и тоалетите 

во новиот блок од училиштето, а и се започна со доградбата на 4 нови училници и кабинети 

во делот кај стара гимназија. Во учебната 2017/2018 година дел од наставата се 

реализираше во новите простории (доградениот дел на стара гимназија од 630 м2)), во кој 

има 6 комплетно утредени училници и 4 кабинети за наставници. 

Кога станува збор за просторот во училиштето, може да се каже дека училиштето и 

покрај недостатокот на простор во најголем дел располага со услови за одвивање на 

наставен и воспитен процес. (светлина, чист воздух, хигиенски услови, училнички простор, 

специјализирани училници, кабинети, лаборатории, работилници, помошни простории, 

дворно место со паркови, слободни површини, спортски терени, придружни објекти и сл).  

Во учебната 2018/2019 година градежни работи кои се реализирани реконструкција на 

тоалетите во стара гимназија, замена на вратите по кабинетите за наставници со нови, пвц 

подови во училниците во нов блок приземје и спрат, хол и ходници, набака на училишен 

материјал и помагала, изградба на училишна спортска сала која е во завршна фаза, 

поставени се соларни панели за потребите на електрична енергија на училиштето, 

опремување на градежно геодетска струка со техничка опрема (40 компјутери, четири 
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смарт табли, тотална станица, геодетски инструменти, скенери, фотокопири и други 

помагала). 

Целокупниот станбен простор е 7141 м2и тој се состои од блок I и блок III за 

изведување на настава и помошни згради (барака и чуварница ).  

Архитектонското решение на објектите одговара на современите услови за 

изведување настава особено новите делови, додека старите делови не се еквивалент на нив. 

Распоредот на содржините по објекти е следен:  

Блок 1 (5928 м2) претставува целина од стар, нов и најнов дел. Бројот на училниците 

во стариот блок ена приземје 5 училници со 4 кабинети за наставници и 6 училници на кат 

со 4 кабинети за наставници, во новиот дел на меѓу спрат 5 училници и два кабинети за 

наставници, во нов дел 6 училници на приземје еден кабинет за наставници и една 

работилница за месопреработувачи и пекари, една лабараторија за хемиско технолошка 

струка и 5 училници на кат и два кабинети за наставници,две специјализирани училници 

по информатика, 2 кабинети кабинети од градежно геодетската струка се опремени со 

компјутери, наставничка канцеларија, Реална компанија и четири санитарни јазли.  

Во најновиот дел има 6 училници и 4 кабинети за наставници. Со блок 1 нов дел 

непосредно е поврзана спортска сала (1545 м2) која може да се користи од 7 до 18 часот, а 

не одговара на потребите за реализација на содржините од програмата спорт и спортски 

активности. 

Блок 3 (925 м2) е целина која се состои од три училници на кат кои се комплетно 

опремени со компјутерска опрема,  текстилна работилница,  простор за хаусмајстор и 

кабинет за наставници по текстилство, работилница за практична настава по угостителство, 

работилница за практична настава од здравствена струка, медиотека и една работилница за 

практична настава од текстилно кожарска струка. 

Барака во која се адаптирани 4 училници од кои две се за практична настава од 

електротехничка струка и еден кабинет за наставници. 

 Училиштето располага и со објект дрвена барака (228 м2) во која е сместена 

управата, стручната и административната служба и библиотеката. 

Во завршна фаза е и изградбата на новата спортска сала. Училиштето нема отворени 

спортски терени. 
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Севкупно училиштето располага со:  

- 34 училници+ 3 училници компјутерски опремени за ИКТ настава 

-2 кабинети по информатика, 1 кабинет за програмирање, 1 кабинет за архитектура, 1 

кабинет за геодезија 

- 26 кабинети за наставници  

- 1 лабораторија по хемија 

- 1 просторија за архива 

- 1 помошна просторија 

- специјализирани работилници за: текстилна струка,  реална компанија, здравствена 

струка, угостителско туристичка струка, електротехничка струка, хемиско технолошка 

струка 

- просторија за виртуелна компанија 

- 1 наставничка канцеларија 

- 2 простории за помошен персонал 

- 1 работилница за хаусмајстор 

- Клуб за медијација (3 блок) 

 

 

 

 

 

Вкупен број на 

училишни згради 

2 

Број на подрачни 

училишта 

нема 

Бруто површина 16377 м2 

Нето површина 4606 м2 

Број на спортски 

терени 

 

Број на катови 2 

Број на училници 38 

Кабинети 26 

Број на помошни 

простории 

5 

Училишна библиотека 1 
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Материјално-технички услови 

  

Со проектот на МОН, компјутер за секое дете, во моментот вкупно 7 училници и 2 

кабинета по информатика и 2 кабинети во градежно геодетска струка се целосно опремени 

со компјутери со што учениците во секој момент имаат  пристап до компјутерите.   

Покрај тоа училиштето поседува и: училишен инвентар (клупи, столчиња, мебел, 

канцелариски мебел), техничка опрема, персонални компјутери, печатачи, скенер, 

графоскопи, телевизори,  видео рекордери, фотокопири,  радио касетофони, дијапроектори, 

епископи, камера, фотоапарати, ЛЦД проектори, библиотеката, комплет опрема за 

текстилна струка со 24 професионални машини, комплет опрема за здравствена струка, 

опрема за реална компанија. 

Структура на училиштето (училиштен одбор, совет на родители, наставнички 

совет, стручни активи, одделенски совети, ученичка заедница) 

 

 

 

)УнферхУјхцбфд

фњерј 

Училишен Одбор 

1. Вулнет Исмаили 

2. Билјана Стојаноска Наумоска 

3. Шпреса Ќура 

4. Билјана Спасеска 

5. Марија Ашталкоска 

6. Тахир Ода 

7. Фиторе Ибраими 

8. Кристина Маркоска Монеска 

9. Бојан Ковачески 

10. Мухамед Борова 

11. Сафет Ајдиноски 

12. Зорица Чепујноска 
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Совет на родители 1. Сафет Ајдиноски 

2. Маја Ѓоргоска 

3. Идриз Билали 

4. Зорица Чепујноска 

5. Бране Дамјаноски 

6. Борка Клењоска 

7. Феленза Мимини 

8. Фиторе Ибраими 

9. Фадил Коџаџику 

Актив 1. Актив по македонски јазик и литература 

2. Актив по албански јазик и литература 

3. Актив по странски јазик 

4. Актив по математика и физика 

5. Актив по спорт и спортски активности 

6. Актив здравствена струка и биологија 

7. Општообразовни предмети(историја, уметност, 

граѓанско образование, психологија, географија) 

8. Актив по информатика и стручни предмети во 

електротехничка струка 

9. Актив по хемија и хемиско технолошка струка 

10. Актив од текстилно кожарска струка 

11. Актив од економско правна и трговска струка 

12. Актив градежно геодетска струка 

Наставен и 

ненаставен кадар 

134 

Број на ученици 1400 
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Организациска поставеност  

 

✓ Организација и распоред на работа 

 

Во учебната 2022/23 година работата во СОУ”Нико Нестор”Струга ќе се организира 

сменски: 

Работата во претпладневна смена започнува во: 

• 6,30 за помошен персонал 

• 7,00 за дежурни наставници 

• 7,15 за наставници 

• влегување на учениците на влезните врати е до 7,25 минути; 

• 7,30 минути е почетокот на првиот час од предпладневната смена; 

• меѓу секој час постои одмор од 5 минути, а меѓу вториот и третиот час голем одмор кој 

трае 15 минути и е наменет  за појадок; 

• наставата во предпладневната смена  завршува во 13,25 минути. 

 

Работата во попладневна смена: 

• 13,25 влегување на ученици 

• 13,30 почеток на наставата 

• 19,20 завршеток на 7 час 

• голем одмор во должина од 10 минути од 15,05 до 15,15 

 

Ѕвонењето се одвива на автоматски начин. Заради недостаток на простор се реализира 

класична настава.  

Смена А ја сочинуваат паралелките од I, II, III и IV година од хемиско-технолошка, 

електротехничка и градежно-геодетска струка на македонски наставен јазик и I, II, III и IV 

година текстилно-кожарска, економско,правна и трговска, угостителско туристичка и 

здравствена струка - настава на албански наставен јазик. 

Смена Б ја сочинуваат паралелките од I, II, III и IV година од здравствена, текстилно-

кожарска, економско-правна и трговска струка на македонски наставен јазик и I, II, III и IV 

година градежно-геодетска, хемиско-технолошка и електротехничка струка на албански 

наставен јазик. 
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Забелешка: распоредот за реализација ќе се менува во зависност од досегашната 

епидемиолошка ситуација. 

Работа во библиотека 

 

Работно време на библиотеката е од 8.30 до 16.30. Издавањето книги и друг 

библиотечен материјал се одвива според Законот за библиотечно работење. 

 

Наставен кадар 

Човечките ресурси на училиштето се претставени преку структурата на наставниот 

кадар за учебната 2022/2023 година, стручните соработници во настава, помошно-

техничкиот персонал и раководниот и административниот кадар на училиштето. 

Наставниот и стручниот кадар во најголем дел ги задоволува потребите на 

училиштето. 

Учебната 2022/2023 година ја започнуваме со веќе постоечката стручна и 

административна служба во училиштето како и со структурата на раководниот кадар 

(директор, помошник директор, 4 сменоводители). 

За учебната 2022/23 година вкупниот број на извршители во настава е 131 

наставници и тоа: 

- 8 наставници се по македонски јазик и литература, 5 наставници се по албански јазик и 

литература, 15 по странски јазик, 4 по историја, 2 по социологија и граѓанско образование, 

2психологија, 2по географија, 2 по биологија, 10 по математика,2 по информатика,4 по 

физика,8 по спорт и спортски активности, 2по ликовна култура, 2 по музичка култура, 2по 

право, 7 хемија, 6 по стручни предмети во хемиско-технолошка струка, 8 по стручни 

предмети во градежна струка, 5геодетска струка, 10 по стручни предмети во економско-

правна и трговска струка, 6 по стручни предмети и практична наставна во текстилно-

кожарска струка, 8 по стручни предмети и практична настава во здравствена струка, 9по 

стручни предмети во електротехничка струка и 2 наставници по стручни предмети во 

угостителско-туристичка струка. 

 

Стручни соработнци во настава: 

-3 психолози, 1 педагог, 2 хемиски лаборанти. 

 

Помошно технички персонал-13: 
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- бројот на помошно-технички персонал во моментот е: 1 домаќан-ложач, 7 хигиеничари, 1 

хаусмајстори, 4 чувари-редари. 

 

Раководен и административен кадар: 

Раководната функција во училиштето се остварува преку директор, помошник директор 

и 4 одговорни раководители со половина фонд часови. Од останатиот административен 

кадар училиштето има: 

-секретар 

-библиотекар  

-благајник-книговодител 

-референт за административни работи и за превод 

 

 вкупно Етничка и полова структура на вработените 

Македон

ци 

Албанци Турци Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 160 24 60 38 38       

Број на наставен 

кадар 

131 16 48 35 32       

Број на стручни 

соработници 

3 1 1 0 1       

Педагошко 

психолошка служба 

4 0 2 0 2       

Административни 

работници 

2 0 0 0 2       

Техничка служба 16 6 7 3 0       

Помошник директор 1 0 0 0 1       

Директор 1 1 0 0 0       

 

 

Степен на образование на наставниците 

Образование Број на вработени 

Високо образование 129 

Виша стручна спрема 4 
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Средно образование 0 

 

 

 

Старосна структура на вработени 

Години Број на вработени 

20-30 23 

31-40 55 

41-50 44 

51-60 24 

61 - пензија 9 

 

 

Ученици 

Во учебната 2022/23 година во редовна настава запишани се околу 1400 ученици 

распоредени во 65 паралелки.  

 

 Состојбата по години, наставни јазици и струки е следна: 

 

Број на паралелки 

Струки,насоки I -година II-година III-година     IV-година Вк 

м a вк м а Вк м а вк м а вк  

Економска 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 

Здравствена 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 

Градежно- 

геодетска 
2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 16 

Хемиско-технолошка 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 1 2 14 

Текстилно-кожарска 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 

Електотехничка 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 

Угостителско-туристичка 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 

Вкупно 8 9 17 8 9 17 8 9 17 7 7 14 65 
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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 17 401 77 96 115 113       

II 17 421 109 104 92 116       

III 17 336 74 96 74 92       

IV 14 316 75 89 57 95       

 

 

3. МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

 
 

➢ Училиште со широка образовна понуда и можности за стекнување квалитетни 

знаења, навики и практични вештини, со можност секој успешно да учи и напредува. 

➢ Институција во која се почитуваат различностите, индивидуалните етнички и 

естетски вредности, негувајќи клима на меѓусебна доверба и толеранција. 

 

Слогани на училиштето: 

 

1.Инспирирај се од успехот на успешните 

 

2.Натпреварувај се со своето знаење 

 

3.Планирај ја својата иднина 

 

4.Почитувај го другиот за да бидеш почитуван 

 

5.Создавај позитивни вредности 

 

6.Убавиот збор поттик за успешна работа    

    

7.Разбирај го учењето како сопствена потреба 
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8.Квалитетно образование и воспитана младина, успешна  иднина на заедницата 

 

9.За се што правиш мисли каде ќе стасаш. 

 

10.Секој кој сака може да научи.  

 

 

 

Мото: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

• ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 
  

 

 

 

Атрактивно училиште кое нуди квалитетни знаења,  училиште во кое 

учениците се стекнуваат со вештини и знаења компетентни на нивниот 

иден развој. 

        Училиште во кое секој има можност да учи, да ги унапредува своите 

квалитети, училиште кое се прилагодува на промените и општествените 

потреби. 

Училиште отворено за соработка и ориентирано кон иднината. 

Училиште кое е пријатно, безбедно и уредно место, по мерка на сите. 

 

 

 

Заедно учиме, 

Да сме градители 

На нашата иднина, 

Да сме дел од 

Современиот свет 
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5. Подрачја на промени, приоритети и цели 

 

 

 

 

 

 

Во учебната 2022/23 година предвидени се промени во подрачјата: 

✓ Наставни планови и програми 

✓ Постигнување на учениците,  

✓ Учење и настава,  

✓ Училишна клима, 

✓ Ресурси . 
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ПРИОРИТЕТ: Унапредување на  квалитетот на наставата 

Цел: 

Грижа за професионалниот 

развој на образовниот кадар 

Задачи: Зајакнување на улогата и работата на стручните активи преку: 

• доставување на предлог теми за обуки до Тимот за професионален развој на училиштето 

• задолжително планирање и реализирање на нагледни часови каде што наставниците ќе вршат 

меѓусебна посета на часови со цел размена на нови методи и техники на работа 

• обука на наставници и реализација на заеднички часови 

• редовни меѓусебни консултации и консултации со педагошко психолошката служба за подобрување на 

дневните подготовки, модуларните и годишни планирања и другата педагошка евиденција 

• предавања/работилници од страна на стручната служба 

• дисеминација на семинари/работилници и обуки 

• обуки за користење на икт платформи и алатки 

• обуки за инклузија во образованието 

Цел: 

 Успешна реализација на новите 

наставни планови и програми во 

прва, втора, трета и четврта 

година 

Задача: Воведување на реформите во четиригодишното образование преку: 

• обука на наставници 

• дисеминација на искуства 

• поддршка од ЦСОО и БРО и МОН  

• поддршка од стручната служба и раководниот тим во процесот на планирање и реализација на 

наставата 
• реализација на додатна и дополнителна настава согласно реформите во стручното образование 

Цел:  

Унапредување на квалитетот на 

практичната настава, 

феријалната практика и 

учењето преку работа кај 

работодавач 

Задача: Обезбедување квалитет во реализацијата на практичната и феријалната настава и учењето 

преку работа кај работодавач 

• Формирање тим на координатори од секој стручен актив за водење на феријалната практика и учењето 

преку работа кај работодавач 

• Обуки за координаторите согласно задачите кои треба да ги реализираат 

• Воспоставување контакти за соработка на координаторите и менторите во фирмите 

• Прилагодување на распоредот на часови за олеснета реализација на  учењето преку работа 
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Цел:  
Зајакнување на партнерството 

меѓу бизнис заедницата и 

училиштето 

 

Задача: Обезбедување и одржување на континуитет во соработката на училиштето со бизнис 

заедницата 

• Формирање тим за соработка меѓу училиштето, општината, бизнис заедницатаи претставникот на 

стопанската комора за Струга 

• Поставување регистар на фирми за соработка  

• Обуки за градење вештини за преговарање и воспоставување соработка со фирмите 

• Изработка на програма која ќе обезбеди континуитет во соработката (средби, состаноци, округли маси) 

• иницирање на обуки за ментори во фирмите домаќини на учениците 

• иницирање среба со претставници од југозападен плански развоен регион 

 

Цел:  

Унапредување на оценувањето на 

постигањата на учениците 

Задача:Спроведување на планот за акција за унапредување на оценувањето на постигањата на 

учениците 

• подготовка на стандарди и алатки за оценување 

• следење на оценувањето на учениците од страна на стручната служба 

• обука и користење на икт алатки и платформи за објективно оценување на постигањата на учениците 

 

Цел:  

Контролирано користење на 

социјалните мрежи за време на 

настава 

Задача: Блокирање на социјалните мрежи при користење на смарт телефоните во училиштето 

• овозможување функционална заштита од користење на социјалните мрежи во училишттео во 

соработка со мобилниот оператор 

 

Цел: 

Дигитализација на 

библиотеката 

Задача: Ефикасно користење на библиотеката од страна на наставниците и учениците и олеснето 

управување со библиотекарскиот фонд и учебниците 

• Поставување на компјутер и печатар во библиотеката 

• Внесување на постоечките и новите наслови во дигитална форма за олеснување на евиденцијата на 

библиотекарскиот фонд 

• Дигитална евиденција на учебниците 
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ПРИОРИТЕТ: Обезбедување услови за поголема вклученост на учениците и родителите во 

активностите на училишниот живот  

Цел:  

Поддршка на учениците  
Задача: Реализација на воннаставни активности и активности програмирани од училиштето 

• безбедување функционалност  на ученичката заедница со редовни средби според предходно изготвена 

програма 

• формирање тимови за реализација на воннаставни активности од различни области 

• изготвување на програма за реализација на воннаставни активности 

• прилагодување на програмите за слободни часови според новите барања за одобрување 

• реализација на воннаставни активности за развивање на социјални и меки вештини кај учениците 

• кариерен развој и кариерно советување на учениците 

 

• размена на искуства со училишта кои обезбедуваат поддршка за учениците при учество на 

меѓународни натпревари и контакти со странски универзитети 

• обезбедување начини за промоција на реализираните воннаставни активности (веб страна, училишен 

весник, facebook страна и сл.) 

• формирање ЕРАЗМУС тим кој ќе планира и организира активности за вклучување на учениците во 

мобилности во странство 

 

Цел:  

Поддршка на учениците од 

страна на педагошко – 

психолошка служба 

Задача: Воспоставување континуирано следење на успехот, редовноста и интересот на учениците од 

страна на стручната служба 

• реализација на истражувања за утврдување на промените во успехот, редовноста и однесувањето на 

учениците во училиштето во текот на школувањето 

• изготвување извештај со заклучоци и препораки за надминување на недостатоците, кој ќе биде јавно 

достапен до сите 

 

Цел:  

Вклучување на родителите во 

училишниот живот 

 

Задача: реализација на воннаставни активности во соработка со родители 

• реализација на активности од Проектот „Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“ 
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ПРИОРИТЕТ: Подигнување на еколошката свест  

Цел:  
Грижа за хигиената во 

училиштето и животната 

средина 

Задача:Обезбедување и поставување урбана опрема за собирање на сепариран отпад 

• поставување на контејнери за сепариран отпад во предниот и задниот двор - влезови во училиштето 

• организирање еколошки акции 

• активности за промоција за чиста животна средина 

ПРИОРИТЕТ: 

 

 

Адаптација на училишниот простор за потребите за реализација на настава, 

изборна настава и други активности во училиштето 

Цел:  
Подобрување на комуникацијата 

за влез и излез во училиштето 

Задача:Уредување на влезните простори во училишната зграда 
• изработка на техничка документација за подобрување на комуникацијата за влез и излез во 

училишната зграда 

• обезбедување финансиски средства за реализација  

• реализација  

Цел:  

Подобрување на енергетската 

ефикасност на постојните и 

новопланираните објекти 

Задача: Обезбедување на енергетска ефикасност за намалување на трошоците за користење и 

одржување на училишните згради 

• изработка на техничка документација за подобрување на енергетската ефикасност на постојните и 

новопланираните објекти (надворешна изолација на постојните објекти)  

• анализа на можностите за поставување на фотоволтаици на постојните кровови или други варијанти 

• обезбедување финансиски средства за реализација  

• реализација 

Цел:  

Поставување урбана опрема за 

учење во природа 

Задача:Приспособување на надворешниот простор на училиштето за учење во природа 

• изработка на техничка документација во соработка со учениците во делот на идеата за изгледот и 

формата на урбаната опрема и партерното уредување 

• обезбедување финансиски средства за реализација 

• реализација 
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Македонски наставен јазик- 19 паралелки              СМЕНА    А 
I 1  градежно-геодетска-архитектонски техничар 
I 3  градежно-геодетска-геодетски техничар 
I 5  електротехничка-електотехн за компј техн и авт 
I 11  Хемиско технолошка- хемиско-лабараториски техничар 
I 13  Хемиско технолошка-прехрамбен техничар  
II-1 градежно-геодетска-архитектонски техничар-Плушкоска Марјана 
II-3 градежно-геодетска-геодетски техничар- 
II-5 електротехничка-електотехн за компј техн и авт-Софија Гоџо 
II-11 Хемиско технолошка- хемиско-лабараториски техничар-Марина Ложанкоска 
II-13 Хемиско технолошка-прехрамбен техничар Кристина Монеска 
III-1 градежно-геодетска-архитектонски техничар Аце Дејкоски 
III-3 градежно-геодетска-геодетски техничар Наидан Милошевиќ 
III-5 електротехничка-електотехн за компј техн и авт.Наташа Коскоска 
III-11 Хемиско технолошка-техничар за козметички и хем произ Голабоска 
III-13 хемиско технолошка-месопреработувач Миле Попоски 
IV-1-градежно-геодетска с.-архитектонски техничар Милица Бебекоска 
IV-3- градежно-геодетска струка-геодетски техничар Марија Коваческа 
IV-5-електротехничка струка-електротех. за ком.тех.и авто Несторов Никола 
IV-11-хемиско-технолошка струка-хемиско-лабараториски техничар Лиле Маркоска 

Албански наставен јазик-15 паралелки                СМЕНА       А 
I 8   текстилно кожарска техничар за изработка на облека-Шпреса Ќура 
I 16 економско правна и трговска економски техничар-Герта Баута 
I 18 здравствена струка медицинска сестра-Вулнет Исмаили 
I 19 угостителско туристичка готвач-Везир Положани 
II-8 текстилно кожарска техничар за изработка на облека-Ибадет Исмаили 
II-16 економско правна и трговска економски техничар-Сулејман Калиќи 
II-18 здравствена струка медицинска сестра-Шпат Хани 
II-19 угостителско туристичка готвач-Ајхан Хани Џила 
III-8 текстилно кожарска техничар за изработка на облека Емрула Умиѓул 
III-16 економско правна и трговска економски техничар Шпендим Шеј 
III-18 здравствена струка медицинска сестра Едлира Ислами 
III-19 угостителско туристичка готвач Бесмира Кроси Ибраими 
IV-8-текстилно-кожарска струка-техничар за изработка на обле Љуљзиме Б 
IV-16-економско-правна и трговска-економски техничар Афердита К 
IV-18-здравствена струка-медицинска сестра Гентијана Гега 

Македонски наставен јазик-12 паралелки             СМЕНА     Б 
I 7 текстилно кожарска-техничар за изработка на облека 
I 15 економско правна и трговска-економски техничар 
I 17 здравствена струка-медицинска сестра 
II-7 текстилно кожарска-техничар за изработка на облека-Дабеска Наташа 
II-15 економско правна и трговска-економски техничар-Коцареска Марина 
II-17 здравствена струка-медицинска сестра-Нела Најдоска 
II-7 текстилно кожарска-техничар за изработка на облека Славица Негриеска 
III-15 економско правна и трговска-економски техничар Ели Матоска 
III-17 здравствена струка-медицинска сестра Катерина Маркоска 
IV-7-текстилно-кожарска стр.-техничар за изработка на облека Билјана Попоска 
IV-15-економско-правна и трговска с.-екон техничар Наде Клечкароска 
IV-17-здравствена струка-медицинска сестра Аница Калајџиеска 
 
Албански наставен јазик-19 паралелки           СМЕНА     Б 
I 2 градежно геодетска архитектонски техничар-Ферзије Леши 
I 4 градежно геодетска геодетски техничар-Сејфула Речи 
I 6 електротехничка електротех за компј тех и автом-Лирим Бектеши 
I 12 хемиско технолошка хемиско лабараториски техничар-Теута Ибраими Зекир 
I 14 Хемиско технолошка-прехрамбен техничар-Бајрам Џеладини 
II-2 градежно геодетска архитектонски техничар-Премтиме Зулали 
II-4 градежно геодетска геодетски техничар-Инает Дани 
II-6 електротехничка електротех за компј тех и автом-Скендер Бектеши 
II-12 хемиско технолошка хемиско лабараториски техничар-Илфете Колоња 
II-14 Хемиско технолошка-прехрамбен техничар-Селамете Мифтари 
III-2 градежно геодетска архитектонски техничар Ерјета Џумкар 
III-4 градежно геодетска геодетски техничар Наим Насуфи 
III-6 електротехничка електротех за компј тех и автом Хајрие ахмети 
III-12 хемиско технолошка хемиско лабараториски техничар Денита Р 
III-14 хемиско технолошка пекар Резарта Иса Шаќири 
IV-2-градежно-геодетска с.-архитектонски техничар Вердат Колоња 
IV-4-градежно-геодетска с.-геодетски техничар Дијана Бектеши 
IV-6-електротехничка с.-електротех.за ком.тех.и авто Фатос Колоња 
IV-12-хемиско-технолошка стр-хемиско лабарат техничар Сузана Исмаили 
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6. Настава 

 

 

Наставата како планирана и осмислена активност на наставниците и учениците се 

јавува во неколку организациони форми и тоа како задолжителна, дополнителна, додатна 

настава, консултативна, изборна, слободни часови на училиштето, продолжителна, 

практична настава и феријална пракса. 

 

• Задолжителната настава ги опфаќа предметите според наставните планови и програми 

за различните струки.   Наставата се реализира според нови наставни програми. 

Задолжителната настава ги опфаќа сите ученици и е програмирана со неделен распоред 

кој за учениците е во различен фонд од 30 до 35 часа неделно, а за наставниците е 20 

часа неделен фонд. (прилог) 

 

• Дополнителната настава се организира за ученици кои покажуваат континуирано 

слаби резултати во учењето а особено ако имаат најмалку две слаби оценки, покажале 

слаби резултати по одреден наставен предмет, отсуствуваат од наставата по одреден 

наставен предмет и на барање на ученикот или родителот односно старателот.  

 

 

• Додатната настава со талентираните ученици и учениците кои сакаат  да ги 

продлабочат знаењата ќе се работи по однапред подготвена програма. Наставниците ќе 

треба да изготват посебна програма за работа со талентираните ученици во која акцент 

ќе стават на содржините за регионалните и државните натпревари. 

 

• Консултативната настава ќе ги опфати учениците кои самоиницијативно го бараат тоа, 

а најмногу ќе се однесува на учениците од завршните години кои ќе подготвуваат 

матурски или завршен испит. 

 

• Изборната настава ќе опфаќа учениците од трета и четврта година стручно 

образование. Учениците според Концепцијата за матура и завршен испит во јавното 

средно образование, имаат можност од листата на изборни предмети да одберат 

наставни предмети кои ќе ги учат во текот на наставната година. 
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• За учениците кои покажале слаб успех по задолжителните предмети се организира 

продолжителна настава (јунска и августовска испитна сесија). 

 

• За учениците од градежно-геодетската, текстилно-кожарската, хемиско-технолошката 

струка, здравствената, економско, правна и трговска струка и угостителско-туристичка 

струка практичната настава се реализира во вид на вежби, практична настава и 

феријална практика. 

 

• Факултативна настава-енергетска ефикасност на објекти, која се реализира со 

учениците од четврта година од електротехничка струка. 

 

• Содржини програмирани од училиштето- Согласно со Концепцијата за 

модернизација на техничкото обрaзование, донесена со решение на министерот за 

образование и наука број 24-730/1 од 02.12.2016 година, во структурата на наставните 

планови за техничкото образование, покрај општото образование, стручното 

образование, практичното образование и обука (практична настава и учење преку 

работа) застапено е и подрачјето содржини програмирани од училиштето. Неговата 

функција е да ги задоволи пошироките потреби на учениците коишто можат да изберат 

да изучуваат и други содржини надвор од содржините планирани во задолжителните и 

изборните програми. Тие, исто така, можат преку овие содржини да се вклучат во 

активности кои ги организира локалната заедница или да соработуваат со соодветните 

социјални партнери со цел дополнително да ги развиваат клучните и стручните 

компетенции за подобро да се вклучат на пазарот на трудот и подобро да ја планираат 

сопствената кариера. 

 

 

 

Педагошка евиденција и документација 

 

Низ целата учебна година ќе се следи, анализира и уредно ќе се води педагошка 

евиденција и документација во сите подрачја на дејноста на училиштето: 

• е-дневник  

• главна книга на учениците 

• главна книга за државна матура 
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• главна книга за завршен испит со четиригодишно траење 

• главна книга за завршен испит со тригодишно траење 

• документи за поправни испити (кл.раководители, секретар на училиштето) 

• евидентни листови и свидетелства (кл.раководители) 

• преведница 

• статистички податоци за составот и бројот на учениците (класни раководители, 

стручни служби) 

• портфолио за учениците од реализација на практична настава и феријална пракса 

(ученици и предметни наставници) 

• портфолио на наставниците за нивниот кариерен и професионален развој 

• книги за записници од наставнички совет, совет на родители и училишен одбор, 

стручни активи, стручна служба 

 

7.Воннаставни активности 

 

Во годишната програма на училиштето предвидени се следниве воннаставни 

активности:  

• Слободни ученички активности со цел да ги ангажираат и поттикнат  

индивидуалните способности на учениците, нивниот креативен потенцијал и да ги 

задоволат нивните интересирања од различни области 

• Ученички екскурзии- посебна форма на воспитно-образовна дејност со која на 

организиран начин се прошируваат општите и стручните знаења на учениците. Се планира 

да се реализираат две еднодневни екскурзии со сите ученици (есенска-планирана за месец 

септември и пролетна), повеќедневна екскурзија со учениците од трета година и екскурзии 

кои ќе бидат испланирани во програмите на стручните активи со воспитно-образовен 

карактер. 

Спроведување на ученичките активност ќе биде согласно Правилникот за начинот 

на изведување на училишните екскурзии на учениците од средните училишта 

бр.07-9992/3 од 05.06.2014 година. 

• Општествено-корисна работа (собирни акции, еколошки активности и 

друго) со цел поттикнување на чувство на одговорност и позитивен однос кон 

работата и работната и животната средина. 
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8. Поддршка на ученици 

 

Постигнување на учениците 

 

Во текот на учебната година се следат постигањата на учениците, нивната редовност и 

поведение.Се прави анализа на успехот и по предметите по кои учениците постигнуваат 

послаби резултати се организира дополнителна настава. Се идентификуваат учениците со 

потешкотии во учењето и со нив стручната служба обавува советодавни разговори , ги 

упатува на ефикасни техники на учење и градење на работни навики.  Исто така се 

идентификуваат и надарените ученици на кои преку додатната настава им се овозможува 

да ги прошируваати продлабочуваат знаењата и да учествуваат на натпревари. На 

учениците им се овозможува своите активности да ги презентираат предпошироката 

опшествена јавност како на пример: драмски проекти, учество во телевизиски емисии, 

изложби, проекти и слично. 

За учениците од завршните години се организираат разни форми на професионална 

ориентација. 

• Превентивна програма против насилство 
 

Целта на оваа програма е да се спречи насилното однесување во училиштето и да се 

едуцираат учениците за ненасилно решавање на конфликтите.( прилог програма) 

• Превентивна програма против болестите на зависност 
 

Целта на оваа програма е намалување на злоупотрбата на наркотични средства и 

едуцирање на учениците  преку содржини од сите наставни предмети за штетноста од 

злоупотребата на овие средства. Преку вклучување во разни активности и проекти 

учениците ќе градат и преферираат здрави животни стилови. 

Училиштето ќе соработува со Центарот за социјални работи. МВР-оддел за 

малолетничка деликвенција и невладини организации за да им помогне на оние ученици 

кои покажуваат асоцијално однесување. Овие ученици ќе бидат вклучени во разни проекти 

и активности .  

• Безбедност во училиштето 
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Сите субјекти  вклучени во воспитно-образовниот  процес треба во училиштето да се 

чувствуваат безбедно и сигурно за да можат  успешно  да ја извршуваат својата работа. И 

родителите сакаат нивните деца училиштето да го доживуваат како безбедна средина и да 

се чувсвуваат пријатно. За таа цел во училиштето постои видео надзор , има обезбедено 

физичко обезбедување и дежурни наставници. 

• Позитивна социо-емоционална клима 
 

Во организација на ОБСЕ и Општина Струга, училиштето е вклучено во проектот 

„Безбедни училишта – хармонична средина“.  

 

Проект „БЕЗБЕДНИ УЧИЛИШТА - хармонична средина“ 

Задача: Градење на безбедноста во училиштата преку организирање, креирање и 

имплементација на активности за подигање на свесноста, активности и цели насочени кон 

намалување на нивото на насилно и антисоцијално однесување на младите луѓе. 

Активности: 

 

• Воспоставување на информатички систем за евиденција на конфликти во училиштето 

• Реализација на обуки за ненасилна комуникација и медијација 

• Изработка на промотивни материјали  

• Организирање на парада за безбедни училишта 

• Реализација на превентивни програми  
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9. Грижа за здравјето 

• Заштита и унапредување на здравјето на учениците и културата на живеење преку: 

❖ перманентна едукација на часовите по спорт и спортски активности; 

❖ разработка на актуелни теми од областа на здравјето на класните часови  

❖ редовни систематски прегледи; 

❖ грижа за хигиенските услови и естетскиот изглед на училишните простории и 

училишниот двор 

10. Училишна клима  и односи во училиштето 

 

Дисциплина 

 

Со цел подобрување на училишната дисциплина ќе бидат вклучени сите субјекти во 

училиштето како  и родителите. Навремено ќе се преземаат конкретни мерки ( 

идентификација на ученици кои ја нарушуваат дисциплината, советодавни разговори со 

нив, вклучување на родителите, дежурстава на наставниците). За дежурствата на 

наставниците ќе се изработи и посебен распоред.Во книгата за дежурства ќе се води 

евиденција за тековните случувања . 

Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 

 

Грижата за училишниот простор и училишниот имот е важен сегмент во 

реализацијата на воспитно образовната дејност на кој оваа учебна година ќе му се пристапи 

со посебно внимание. Во текот на летниот распуст беа реализирани низа активности за 

уредување на училишниот простор.  

Мулти-културализам 

 

Во текот на оваа  учебната година продолжуваме со активности во рамките на Проектот за 

Мултиетничка интеграција во образованието. Меѓусебно запознавање и дружење, 

почитување и толеранција ќе бидат главните цели на предвидените активности и тоа: 

 

• Краткотрајни заеднички активности на ниво на училиште и со партнер 

училиштата 
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• Подолготрајни заеднички активности на ниво на училиште и со партнер 

училиштата 

 

• Заеднички наставни активности на ниво на училиште и со партнер училишта 

 

• Планирање на заеднички часови 

 

Односи меѓу сите структури 

 

Се води грижа за подобрување на меѓусебната комуникација помеѓу вработените и 

учениците. Покрај реализирани обуки за подобрување на комуникациските вештини се 

организираат заеднички дружења, прослави, екскурзии, коктели... 

 

11.Професионален развој на образовниот кадар 

 

• Детектирање на потребите и приоритетите 

 

Со цел да се детектираат потребите и приоритетите на наставниците на почетокот на 

месец септември секој наставник ќе достави Скала за самопроценка на сопствените 

компетенции во следниве подрачја:  

• знаење за наставниот предмети и за воспитно образовниот систем,  

• поучување и учење,  

• создавање стимулативна средина за учење,  

• социјална и образовна инклузија,  

• комунакица и соработка со семејството и заедницата, пофесионален развој и  

• професионална соработка. 

• Посебно внимание ќе се посвети во текот на месец август на обука на 

наставниците и осовременување на нивните знаења за користење на икт технологија 

во наставата 
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 Активности за професионален развој 

Врз основа на скалата за самопроценка на компетенциите на наставникот, 

наставниците изготвуваат личен план за развој во кој предвидуваат активности, ресурси 

и очекувани резултати, со цел подобрување на подрачјата кои им се слаба страна во 

реализација на воспитно образовниот процес. 

• Личен професионален развој 

 

Секој наставник индивидуално стручно се усовршува преку следење на стручна 

литература и  учество на семинари и обуки. За професионален развој на наставникот се 

води портфолио од наставникот и од педагошко-психолошката служба. 

• Хоризонтално учење 

 

Стручните активи редовно одржуваат состаноци на кои дискутираат и  разменуваат 

искуства и мислења за подобрување на наставниот процес.Соработката на ниво на актив 

опфаќа и меѓусебна посета на часови, дисеминација на искуства од обуки и семинари, 

соработка при планирање на наставата итн.. 

12.Вклученост на семејствата во училиштето 

 

Родителите преку Советот на родители и членовите од редот на родители во 

Училишниот одбор директно се вклучени во сите сегменти во животот и работата на 

училиштето.  

 Советот на родители при СОУ „НИКО НЕСТОР“ СТРУГА ги разгледува прашањата 

од животот и работата на училиштето, успехот , поведението и редовноста на учениците, 

како и  дава мислење за подобрување на истиот. 

 Меѓу другото, Советот  на родители  се грижи за обезбедување на парични и 

материјални средства преку разни видови на спонзорства, за осовременување на наставата, 

изведување на ученички екскурзии според правилникот за начинот на изведување на 

училишните екскурзии на учениците од средните училишта донесен од страна на 

министерството за образование под број 07-9992/3 од 05.06.2014 година, награди за 
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учениците, односно за севкупно подобрување на условите за работа. 

 Советот на родители  се грижи за обезбедување на средства за ученици кои се 

социјално загрозени како и за други работи кои се од интерес за училиштето а пред се на 

учениците. 

 Училиштето во текот на учебната 2022/23  предвидува активности со кои поголем 

дел од родителите ќе бидат вклучени во училишниот живот: 

-индивидуални и групни родителски средби 

-помош и поддршка за користење на икт платформите 

-програма за советување на родители 

- проект „Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“ 

-секој наставник одредува Ден во неделата за прием на родители 

-вклучување во активности од културно забавен живот на учениците 

-вклучување во еколошки активности во училиштето и др. 

 

 

 

13.Комуникација со јавноста и промоција на училиштето 

 

 Преку оваа активност училиштето ќе се вклучи во животот и работата во 

окружувањето каде ќе ги презентира постигнатите резултати. Во таа смисла училиштето и 

оваа учебна година активно ќе се вклучи во одбележувањето на позначајните датуми на 

нашето минато, со посебна програма ќе го одбележи Патрониот празник, планирани се 

разни општествено културни активности (спортски манифестации, посета на кино, театар, 

изложби, саеми итн) како и учество во најразлични активности во соработка со локалната 

средина. 

 

Локална заедница 

 

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, социјални установи, институции на јавната 
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администација. Ќе оствариме соработка со организации, компании и Општина Струга. 

Учениците ќе бидат вклучени во сите манифестации што ги организира Општина Струга. 

 

Институции од областа на културата 

 

Училиштето ќе воспостави комуникација со институции од областа на културата: 

библиотеки, музеи, театри, кино-сали и друго. Учениците ќе учествуваат на литературни, 

ликовни конкурси, ќе реализираат посети на културно-историски споменици, музеи, 

изложби и слично. 

Институции од областа на образованието 

 

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

досегашната соработка со основните и средните училишта во градот и околината како и со 

партнер училиштата во рамките на проектот Мултиетничка интеграција во образованието. 

 Соработката со училиштата ќе се реализира низ следниве видови на активности: 

-меѓусебни посети 

-соработка при реализација на наставни и воннаставни активности  

За сите потешкотии, нејаснотии или согледувања постојано сме во соработка со 

МОН, БРО, ЦССО, ДПИ , нивните регионални претставници и др. 

 

Невладини организации 

 

Училиштето ќе соработува со невладини организации на реализација на проекти 

одобрени од Општина Струга и Министерството за обазование и наука. 

Здравствени организации 

 

Заради грижа за здравјето и безбедноста на учениците училиштето ќе соработува со 

Здравствен дом –Струга, Институт за јавно здравје, ОО на Црвен Крст-Струга, Фондот за 

здравство, Осигурителна компанија за осигурување на учениците. Во соработка со  нив ќе 

се организираат едукативни предавања од областа грижа за здравјето на учениците.   

Медиуми 

 

Активностите и настаните во училиштето во текот на учебната година ќе бидат 

промовирани преку дневниот печат, училишниот весник, локалните медиуми итн. 
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✓ Силни и слаби страни на училиштето 

 

 
Силни страни на училиштето се: 

 
• добра локациска поставеност 

• опременост со нагледни средства која задоволува 

• мотивиран менаџерски тим 

• желба за градење мултиетничка толеранција 

• поголем број наставници мотивирани за кариерен развој и обука 

• амбиција за постигнување афирмативни резултати со ученици 

• соработка со локалната заедница 

• посветеност на целите 

• развивање на тимска работа 

 

 

Слаби страни на училиштето се: 

 

• работа во две училишни згради и две смени 

• застапеност на традиционална настава 

• недостаток на простор-училници 

• немање на спортски терени 

• Недоволен интернет сообраќај за реализација на икт од училиштето 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА 

НА ДИРЕКТОР НА СОУ “НИКО НЕСТОР” - СТРУГА 

за учебната 2022/ 2023 година 

 

Директорот на училиштето во своето менаџирање има најголема одговорност за развојот 

на позитивна клима и култура во училиштето, за развојот на тимското работење, 

финансиското менаџирање, подобрување на условите за работа во училиштето, 

почитување на компетенциите и квалитетот на работењето базиран врз постигнатите 

резултати, креирање на развојна политика во училиштето и логистичка поддршка на сите 

субјекти кои учествуваат во нејзината реализација. 

Директорот го води училиштето во насока на трансформација и воведување иновации со 

цел подобрување на квалитетот на наставата и целокупното работење на училиштето.  

 

Програмата опфаќа активности од следните подрачја:  

• аминистративно-организаторско  

• педагошко-инструктивно 

 

 

Подрачје: Административно-организациски задачи  

 

Активности: 

• Распределба на задачи и задолженија на поедини носители: распределба на 

наставници по предмети и класови, стручни активи, класни раководства и други 

задолженија; 

• Распределба на задолженија и формирање на комисии; 

• Организација и учество во изработка на нормативни акти; 

• Организација на попис на имотот, изработка на пресметки, завршна сметка и 

реализација на финансискиот план; 

• Организирање реконструкција и адаптација на училишниот простор; 

• Набавка на основни средства; 

• Донесување мерки за воведување иновации во целикупната работа на 

училиштето; 
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• Други прашања од организациска проблематика и материјално-финансиски 

активности. 

Подрачје: Педагошко-инструктивна работа  

 

Активности: 

• Концепирање и програмирање 

• Следење на воспитно-образовната работа 

• Перманентно стручно и педагошко усовршување на кадарот 

• Соработка со наставниците и стручните соработници 

• Планирање, програмирање и раководење со Наставнички совет 

• Аналитичко-студиска работа 

• Соработка со стручните органи и активи 

• Соработка со заедницата на учениците и др. ученички организации 

• Соработка со Училишниот одбор 

• Соработка со родителите и Советот на родители 

• Изготвување на извештаи и анализи на успехот, поведението и редовноста, 

статистичка обработка на податоци 

• Учество во изготвување на Годишниот извештај за работата на училиштето. 

• Определување на мерки и активности за надминување на одредни 

недостатоци и состојби 

• Определување на приоритетни задачи и активности 

• Изготвување на инструменти за следење и вреднување 
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Оперативна програма за работа на директорот 

ВОДСТВО 

Ред

ен 

Бро

ј 

Програмска содржина  Време  Соработниц

и  

 

1 

Изготвување на Годишна програма за работа на 

училиштето 

IX Стручна 

Служба 

Наставници 

 

2 

Подготвување на концепција за распределба на : 

• Наставни предмети; 

• Фонд на часови; 

• Класни раководства; 

• Претседател н астручeн актив; 

• Одговор низ арелизација на подрачја од воспитно-

образовната работа; 

• Тимови-комисии за релизација на 

подрачјаодвоспитно-образовната работа 

IX Стручна 

Служба 

Наставни

ци 

3. Координирање при изготвување на: 

• Распоред на часови; 

• Распоредн адополнителна настава; 

• Распоредна додатна настава; 

IX Наставни

ци 

4. Изготвување на сопствена програма за работа IX Наставници 

5. Изготвување на план научилиштето за 

самоевалуација на училиштето 

IX Стручна 

Служба 

Наставн

ици 

6. Следење, контрола и анализа на водењето на 

педагошката документација 

I. I

X-VI  

Стручна 

Служба 

7. Изготвување на план за стручно усовршување на 

наставнио ткадар и стручните соработници 

II. X

I 

Стручна 

Служба 

 

 

РАБОТА НА СТРУЧНИ ОРГАНИ 



 

Средно општинско училиште „Нико Нестор“ Струга 
 

Ред 

бр 

Програмска содржина  Време  Соработ

ници  

1 Следење на прописи, на писи за работата и 

програмирањето на работата на стручните органи и 

тела, нивните права, обврски 

IX-VI Стручна 

служба 

Наставни

ци 

Секрет

ар  

2. -Планирање, водење на работата на Класните совети 

-Планирање и водење на работата на Наставн.  совет 

X-VI Стручна 

служба 

   

Наставни

ци 

3. Следење насочување и учество во работата на 

стручниот актив 

X-VI Стручна 

служба 

Наставниц

и 

Одговорен 

на стручен 

актив 

4. Соработка и следење на работата на стручните 

соработници 

X-VI Стручна 

служба 

5.  Соработка и следење на работата на класните 

раководители 

X-VI Стручна 

служба 

 

 

 

АНАЛИТИЧКО-СТУДИСКА РАБОТА 

Ред 

бр 

Програмска содржина  Време  Соработници  

1 Изготвување информации, осврти, 

анализи и извештаиза: 

IX-

VI 

Стручна служба 

Наставници 

2. • Опременост на кабинетите и 

условите за работа во училиштето 

VIII, 

I.VI 

Наставници 

3. • Успехот и поведението на 

учениците на при уписот, полугодие и 

крајот на учебната година 

XI, I, IV, 

VI 

Стручна служба 

Наставници 
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4. • Следењето на реализацијата на 

зацртаните приоритети 

XI, I, VI Стручна служба 

5.  • Следењето на реализацијата на 

проектит ево училиштето 

VI Стручна служба 

6. • Реализацијата на Годишната 

програма за работа на училиштето 

I, VI  Стручна служба 

7. • Анализа на тематски и дневни 

подготовки 

X-VI Стручна служба 

 

 

 

СОРАБОТКАСОРОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ 

И ЛОКАЛНАТАЗАЕДНИЦА 

Ред 

бр 

Програмска содржина  Време  Соработници  

1 

 

Планирање и следење на реализацијата 

наопштите родителски средби 

IX-

VI 

 

Стручна служба 

  Наставници 

2 Реализирање на договори со работни 

организации, за практична настава со 

учениците од струките 

IX-VI Стручна служба 

  Наставници 

3 Планирање наформи засоработкасо 

родителите-трибини, работилници, 

индивидуални средби 

VIII-VI Стручна служба 

Наставници 

Родители 

4 Соработка со Ученичката заедница, 

паралалки, групи или индивидуално 

IX-VI Стручна служба 

Наставници 

Ученици 

5 Соработка со МОН и БРО на РМ, 

одговорни советници на училиштето 

IX-VI МОН, БРО на 

РМ, советник  

6  Соработка соосновни и средни 

училишта 

IX-VI   

7 Соработкасолокалнасамоуправа, 

градоначалникнаОпштина Струга 

IX-VI  Општина 

Струга 

8 Соработкасо институции од интерес на 

воспитно-образованата дејност: бизнис 

секторот, медицински центар, 

библиотеки, музеи; 

IX-VI Институции 
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СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ КАДАР 

Реден  

број 

Програмска содржина  Време  Соработници  

1 Поттикнување на настаниот кадар 

и стручните соработници кон 

самоусовршување, посета на 

семинари и икт обуки 

IX-VI Стручна служба 

Наставници 

2. Опременост на училишната 

библиотека со стручна литература 

IX-VI Стручна служба 

Наставници 

3. Реализација на програмата на 

стручниот актив  

III. IX-

VI 

Одговорен на 

стручен актив 

4. Опременост на училиштето со 

нагледни средства, изработка на 

истите 

IX-VI Стручна служба 

Наставници 

Родители 

 

 

 

 

 

ДРУГИ РАБОТНИ ЗАДAЧИ 

Реде

н 

број 

Програмска содржина  Време  Соработни

ци  

1 Обезбедување и подобрување на материјално-

техничкитеуслови за работа научилиштето 

IX-VI Стручна 

служба 

Наставници 

Технички 

персонал 

2. Следење и увид во работата на административната 

служба во училиштето 

IX-VI Секретар  

3. Следење и увид во финансиското работење на 

училиштето 

IV. I

X-VI 

Секретар 

Сметководи

тел 
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4. Активно учество во работатана: 

• Советот на родители во училиштето; 

• Училишниот одбор 

IX-VI Стручна 

служба 

Наставници 

Родители 

5.  Грижа за хортикултурно уредување на 

училиштето и училишниот двор 

IX-VI Наставн. 

Родители 

6. Грижа за безбедноста на училиштето IX-VI Чувар  

 

 

 

СЛЕДЕЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТАИ РЕАЛИЗАЦИЈАТАНА ВОСПИТНО-

ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

Ре

д 

Бр 

Програмска содржина  Врем

е  

Соработни

ци  

1 -Следење на планирањата според наставните планови и 

програми (глобални, тематскиидневни)  

-Следење на реализацијата на наставата 

Следење на континуитет отиквалитетот на оценувањето на 

учениците(критериуми, инструменти, јавност, објективност) 

-Следење на примената на формативното и сумативното 

оценување 

-Следење на квалитетот на наставничките портфолија 

 -Анализа со констатации за реалзиација на училишното 

оценување 

-Сопствено стручно усовршување за стекнување на стручни 

знаења 

I

X

-

V

I 

Стручна 

служба 

Наставни

ци 

2. Увид во планирањата на наставниот кадар и стручните 

соработници 

X-VI Стручна 

служба 

Наставници 

3. Увид во планирањата и реализацијата на дополнителна 

настава и додатна настава  

X-VI Стручна 

служба 

Наставници 
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4.  Увид во водењето на дневниците за работа и матичните 

книги 

Посета на наставнича со висоцелутврдувањена: 

• Примена на активни форми на работа во наставата 

• Дефинирање и реализирање на целите на часот; 

• Примена на нагледни средства вонаставата; 

• Примена на диференцирани цели во наставата 

• Следење на активност на определени ученици; 

X-VI Стручна 

служба 

Наставници 

5. Анализа на податоците од следењето: 

-Разговор со наставникот; 

-Изготвување записник-протокол; 

-Давање на задолженија, инструкции 

-Следење на изработените студии на случај 

-Изготвување на мислења за сертификација на наставници по 

компоненти 

X-VI Стручна 

служба 

Наставници 

6.  -Следење на планирањата според наставнитепланови и 

програми (глобалн и, тематски и дневни)  

-Следење нареализацијата на наставата 

-Следење на континуитетот и квалитетот на оценувањето 

научениците (критериуми, инструменти, јавност, 

објективност) 

-Следење на квалитетот на наставничките портфолија 

 -Анализа со констатации за реалзиација на училишното 

оценување 

 

X-VI 

 

Стручна 

служба 

Наставни

ци 

7. Сопствено стручноусовршување за стекнување на стручни 

знаењаодобластна: 

-  Следење и вреднување навоспитно-образовната работа; 

- Педагогија, психологија, методика, социологија, дидактика 

X-VI Стручна 

служба 

Наставници 

Институции 

МОН на РМ  

БРО на РМ  

Општина 

 

 

По потреба Годишната програма за работа на директорот може да претрпи промени во 

склоп со актуелни тековни проблематики и информации од воспитно  образовната дејност. 

 
 Вд.Директор 

 Кети Јанкоска  
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Програма за работа на  помошник директор за настава на 

СОУ “Нико Нестор” 

за учебната 2022/2023 година 

 

 

Септември 

- Изготвување на планот за дежурство на наставниците во училиштето. 

- Координација со планот за активности на училишната заедница и малдинската канцеларија при 

СОУ “Нико Нестор”. 

- Состанок со претседателите на активи со главна цел фиксирање на приоритети во работата на 

училиштето и севкупниот живот во него. 

- Контрола на состојбата на поставените материјално-технички средства за реализација на 
наставниот процес, утврдување на фактичката состојба во која се наоѓа училишната зграда и 

преземање на чекори за премостување на евентуалните констатирани слабости. 

- Координарање на активностите околу подготовка на патрониот празник на училиштето 

- Координација на приоритетите за работа со сменоводителите во училиштето. 

 

Октомври 

- Извештај до директорот на училиштето околу согледаните карактеристики за почетокот на 

учебната година и животот на учениците во училиштето. 

- Координирање на активностите околу започнувањето на процесот на реализација на матурските 

испити. 

- Координација на задачите околу реализација на проектните активности во училиштето. 

 

Ноември 

- Состанок со претседателите на активи и констатирање на предностите и недостатоците од работата 

во првото тромесечие на учебната година. 

- Средба со училишната заедница заради утврдување на предностите и недостатоците во животот 

на училиштето и училишната клима, како и трасирање на пат за соработка околу тековните 

прашања. 

 

Декември 

- Проверка на состојбата во која се наоѓа училишниот инвентар со завршувањето на I полугодие од 

учебната година. 

- Координација со претседателите на активите околу аклтивностите во II полугодие. 

 

Јануари 

- Извештај до наставничкиот совет на училиштето со оглед на предностите и недостатоците во 

севкупниот живот и работа на училиштето. 

 

Февруари 

. 

- Комуникација со локалната заедница и преземање на чекори кои ќе водат кон остварување на 

општо добро за заедницата и афирмацијата на училиштето. 

  

Март 

- Подготовки за реализација на денот на пролетта и екологијата во училиштето. 

 

Април 

- Средба со училишната заедница на завршните години за констатирање на состојбите и тековните 

прашања. 

 

Мај 
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- Координација на активностите за реализација на матурската прослава. 

 

Јуни 

- Извештај до наставничкиот совет и директорот за работата во второто полугодие. 

 

 

  

  

Помошник директор 
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Годишна програма за работа на Училишниот одбор при  

СОУ „Нико Нестор“ за учебната 

 2022/2023 година 

 

 Училишниот одбор ќе одржи толку седници колку што налагаат потребите и динамиката на 

работа во училиштето. 

 На своите седници Училишниот одбор планира да работи на; 

- Носење на интерни правно акти неопходни за нормално функционирање на училиштето. 

1. Усогласување на Статутот на училиштето со законските решенија и подзаконските акти. 

2. Усвојување на Предлог Годишната програма за работа на училиштето и Извештај за работа 

на училиштето. 

3. Реална проценка и донесување предлог Финансов план на училиштето. 

4. Усвојување на Извештај за извршен попис на средства и нивни извори со состојба на 

31.12.2022 

5. Усвојување на предлог на Завршна сметка за 2022 година. 

6. Усвојување на Годишен план за набавки од мала вредност за фискалната 2023 година. 

7. Интензивирање на комуникацијата со општествената и локалната заедница 

8. Следење на квалитетот и резултатите на учеиците. 

9. Подршка и обезбедување на професионалниот развој на наставниците. 

10. Грижа за за детските права на учениците. 

11. Грижа за здравјето на учениците. 

12. Одлучува по приговори и жалби на ученици, родители односно старатели на ученици и 

вработени во училиштето (доколку вакви приговори и жалби има). 

13. Разгледува и други прашања утврдени со Статутот на училиштето. 

 

 Приоритети во работа на Училишниот одбор се: 

 -работа на УО во функција на создавање на услови за изведување на современа и квалитетна 

настава во училиштето која ќе им овозможи на учениците да се здобијат со трајни и применливи 

знаења и вештини, неопходни за подобро и поефикасно продолжување на своето образование на 

високите образовни институции, но и за полесно адаптирање на пазарот на трудот; 

 -подобрување на училишната клима. 

        Претседател на Училишен одбор 

         Вулнет Исмаили 
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Програма за работа на Советот на родители 

при СОУ ,,Нико Нестор,, - Струга 

за учебната 2022/2023 год. 

 

 Советот на родители при СОУ„Нико Нестор“ ги разгледува прашањата од животот и 

работата на училиштето, успехот , поведението и редовноста на учениците, како и  дава мислење за 

подобрување на истиот. 

 Меѓу другото, Советот  на родители  се грижи за обезбедување на парични и материјални 

средства преку разни видови на спонзорства, за осовременување на наставата, изведување на 

ученички екскурзии, награди за учениците, односно за севкупно подобрување на условите за 

работа. 

 Советот на родители  се грижи за обезбедување на средства за ученици кои се социјално 

загрозени како и за други работи кои се од интерес за училиштето а пред се на учениците. 

 

1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците. 

 Успехот, поведението и редовноста на учениците ќе се разгледува најмалку на секои три 

месеци, за што Советот ке дава свои заклучоци и предлог мерки, за подобрување на истиот. 

Време на реализација: Цела учебна година. 

 

2. Обезбедување и реконструкција на училишната ограда. 

 Советот на родители ќе се грижи за обезбедување на училиштето и заштита на  истото во 

соработка со Директорот, Наставничкиот совет и Училишниот одбор. 

Време на реализација: Цела учебна година. 

 

3.  Активности од културно забавниот живот на учениците. 

 Советот на родители предлага да се продолжи со издавањето на училишен весник, во чија 

изработка ќе учествуваат ученици од сите години во соработка со професорите и Директорот на 

училиштето, да се поправи училишниот разглас и по можност да се формира училишно радио. 

 Советот предлага, да се организираат посети на културни настани, спортски натпревари, 

хуманитарни концерти и сл. 

 Советот на родители ќе учествува во прибирање на парични средства со цел да се овозможи 

поинтензивна работа на драмската, литературната секција, училишниот хор, организирање на 

спортски натпревари на ниво на училишта  и сл. 

Време на реализација: Цела учебна година. 

 

4.Финансиска поддршка и донации. 

 Советот на родители активно ќе учествува во прибирање на финансиска помош за 

реализирање на следните цели: 

- Поправка на осветлувањето во училишниот двор; 

- Поставување на заштитни фолии на прозорите во училниците; 

- Набавка на спортски реквизити; 

- Набавка и монтажа на плакари за опрема на учениците во соблекувалните во спортската 

сала; 

- Организирање на едукативни семинари за наставно воспитниот персонал; 

- Организирање  и реализација на научно - наставни екскурзии за учениците и   професорите. 

Време на реализација: Цела учебна година. 

 

5.Друга соработка и активности 
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 Советот на родители активно ќе учествува во соработката со Советите на родители од други 

средни училишта на ниво на општина и Републиката. 

 Советот ќе обезбеди соработка со одредени Државни институции, приватни фирми, 

невладини организации, странски амбасади со цел  за поуспешно реализирање на наставните 

планови и програми т.е подобрување на работната клима како за учениците така и за наставно 

воспитниот персонал. 

Време на реализација: Цела учебна година. 

 

Струга                                               Претседател на Советот на родители 

  



 

Средно општинско училиште „Нико Нестор“ Струга 
 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА 

на Наставничкиот совет при СОУ “Нико Нестор” 

во учебната 2022/2023 година 

АВГУСТ- СЕПТЕМВРИ 

• Планирање на наставата за учебната 2022/2023 година . 

• Опременост на училиштето со наставни средства (дополнување и обновување)  

• Резултати од поправните и вонредните испити во августовската испитна сесија . 

• Разгледување на жалби, молби и приговори од страна на учениците . 

• Екипирање на наставен кадар за реализација на воспитно-образовниот процес. 

• Формирање на паралелки, распределба на работни обврски, часови, класни раководства . 

• Распределба на должности на наставниците, формирање на комисии и одговорни 

наставници на Наставничкиот совет на годината. 

• Формирање на Училишна матурска комисија  и предметни матурски комисии. 

• Разгледување на Извештајот за работа за учебната 2021/2022 година  

• Разгледување на Предлог-годишна програма за работа на училиштето во учебната 2022/2023 

година .  

• Изготвување на планови и програми за воннаставни активности . 

• Подготовки и активности за одбележување на Патрониот празник; 

• Насоки за реализација на државната и училишната матура и завршниот испит за стручното 

образование. 

 

ОКТОМВРИ 

• Подготовки за изведување на повеќедневна научно- стручна екскурзија; 

• Резултати од вонредната испитна сесија; 

• Давање напаствија во врска со изведувањето на дополнителната настава , слободните 

активности и проектни активности. 

 

НОЕМВРИ 

• Анализа на успехот и поведението на учениците на крајот од првото тримесечие од учебната 

2022/2023 година, решавање на случаи упатени од класните совети и усвојување на заклучоци и 

мерки за подобрување на успехот и поведението до крајот на полугодието; 

• Тековни работи. 

 

ДЕКЕМВРИ 

• Резултати од вонредната испитна сесија; 

• Насоки за спроведување на завршен испит во јануарскиот испитен рок; 

• Давање напаствија за изведување активности за време на полугодишниот распуст; 

• Подготовка за прослава на Новогодишните празници. 
 

ЈАНУАРИ 

• Анализа на посетените часови од страна на директорот и стручно педагошката служба; 

• Утврдување на успехот и поведението на учениците на крајот од првото полугодие;     

• Резултати од изведените завршни испити на учениците од стручното образование; 

• Стручно усовршување на наставниците. 

 

ФЕВРУАРИ 

• Извештај за успехот и поведението  во текот на првото полугодие за учебната 2022/2023 

година со заклучоци и мерки за подобрување до крајот на годината; 

 

МАРТ 
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• Конкурс за упис на ученици во прва година и утврдување на дополнителни критериуми; 

• Подготовки за завршен испит и матура ; 

• Разгледување на успехот, редовноста и дисциплината во третото тромесечие за завршните 

години; 

• Организација и подготовки за Денот на Екологијата. 

 

АПРИЛ 

• Класификационен период за анализа на успехот и поведението на учениците и мерки за 

подобрување на истите; 

• Резултати од вонредната испитна сесија и проектните задачи од државната матура. 

 

МАЈ 

• Анализа на успехот и поведението на учениците од завршните години; 

• усвојување на распоредот за работа во месеците јуни, јули и август 2023 година; 

• Формирање на училишна комисија и други комисии за упис на ученици во прва година во 

учебната 2023/2024година; 

• Избор на ученик на генерацијата; 

• Формирање на испитни комисии за спроведување на поправни и завршни испити за 

завршните години 

 

ЈУНИ-ЈУЛИ 

• Разгледување и усвојување на успехот и поведението на крајот на учебната 2022/2023 

година; 

• Донесување на одлуки за пофалби и награди на учениците; 

• Организирање наматурски и завршен испит ; 

• Организирање на продолжителна настава и изведување на вонредни и редовни поправни 

испити; 

• Упис на ученици во прва година; 

• Разгледување и усвојување на извештаите од стручните активи на крајот од наставната 

година. 

АВГУСТ 

• Организирање и изведување на редовните и вонредните испити и сумирање на резултати; 

• Изведување на матурски и завршен испит и резултати од истите; 

• Завршни подготовки за успешен почеток на наредната учебна година. 
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ПЛАН ЗА РАБОТА 

НА УЧИЛИШНИОТ БИБЛИОТЕКАР 

ВО УЧЕБНАТА 2022/ 2023 година во СОУ “Нико Нестор” 

 

АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ 

•Запознавање на учениците со работата на училишната библиотека и начинот на користење со 

истата 

•  Работа со ученици ( поттикнување на истражувачка работа во библиотеката и самостојно 

проценување со цел полесно снаоѓање во многуте извори на информации и самите информации) 

•Работа на професионална ориентација 

•Соработка со наставниците 

•Унапредување на воспитно-образовната работа 

•Грижа за збогатување на книжниот фонд 

•Соработка со локалната заедница и други сродни институции 

•Изготвување на табеларни прегледи за примени, поделени и вратени учебници 

•Учество во работата на комисијата за прием и враќање на учебници 

•Активности пoврзани со државната матура и завршниот испит за вонредните ученици 

•Учество во планирањето и програмирањето на културно - образовната работа во училиштето 

•Изработка на сопствена годишна програма 

•Планирање и подготовка на работа на стручен соработник  

•Учество во изработка на годишната програма на училиштето 

•Учество во работата на Наставничкиот совет 

•Издавање на книги 

•Упатство за користење на библиотечниот фонд 

•Техничка обработка на книгите 

•Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

•Водење евиденција и документација за книжниот фонд 

•Ажурирање на податоци во инвентарна книга 

•Консултации со активите за набавка на нови наслови 

  

ОКТОМВРИ 

•Истражување за потребите на корисникот 

•Поддршка на учениците и наставниците во изведување на наставниот процес, чија цел е 

унапредување на воспитно-образовниот процес во училиштето во согласност со наставните 

планови и програми 

•Овозможување пристап до лектирните наслови,стручната литература и други извори на знаења 

како претпставка за што поголема индивидуализација на наставниот процес 

•Стручна помош на класни раководители, приправници и ментори  

•Издавање на книги 

•Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

•Ажурирање на податоци во инвентарна книга 

•Стручна обработка на книгите ( инвентаризација, класификација, ..) 

•Советодавна работа за користење на стручната литература 

•Учество во работата на наставничкиот совет 

•Стручно усовршување 

•Грижа за збогатување на книжниот фонд 

 

НОЕМВРИ 

•Поттикнување и оспособување на учениците за користење на библиотеката и нејзиниот материјал 

• Создавање навика и потреба за читање при што се влијае врз развојот на комуникациските и 

социолошките вештини  

•Прочистување и вреднување на фондот 
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•Издавање на книги 

•Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

•Ажурирање на податоци во инвентарна книга 

•Консултативна работа со крисниците за користење на училишната белетристика  

•Индивидуално стручно усвршување 

•Соработка со издавачките куќи 

•Презентација на литературно дело од македонски автор 

•Развивање навики за користење на библиотеката низ целиот живот 

•Интеграција на електронските извори во програмите за изградба на фондот 

•Учество во работата на Наставничкиот совет 

•Грижа за збогатување на книжниот фонд 

 

ДЕКЕМВРИ 

•Испитување, развивање и насочување на интересот на учениците за книгата во склад со нивните 

желби, склоности и потреби 

•Запознавање на учениците со значењето и функцијата на авторот на книжевното дело 

•Соработка со наставниците и родителите при реализација на предвидените планови на училиштето 

•Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

•Ажурирање на податоци во инвентарна книга 

•Издавање на книги 

• Презентација на литературно дело од македонски автор   

• Работа со талентирани ученици ( реализација на презентација по избор) 

• Учество во работата на наставничкиот совет 

• Грижа за збогатување на книжниот фонд 

• Соработка со библиотекарите од средните училишта 

 

ЈАНУАРИ 

• Развивање на навики за користење на библиотеката низ целиот живот, поттикнувајќи кај 

учениците навика и задоволство во читањето и учењето 

• Соработка со надворешни институции 

• Соработка со наставници 

• Селекција и ревизија на книжниот фонд 

• Учество во реализацијата на матурската сесија за вонредните ученици од трет степен 

• Изработување попис на литературни дела и библиографски податоци 

• Прегледување на педагошка евиденција 

• Грижа за збогатување на книжниот фонд 

• Издавање на книги 

• Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

• Ажурирање на податоци во инвентарна книга 

 

ФЕВРУАРИ 

• Развивање на свеста кај учениците за важноста на слободниот пристап кон информацијата 

и правото за изразување на свое мислење како предуслов за соодветна адаптација во современото 

општество, развивајќи ја свеста за вредностите на националната култура, уметноста и 

мултикултурното живеење 

• Поддршка на учениците за реализација на проекти со надворешни соработници  од други 

институции (библиотеки, музеи и сл.) 

• Соработка со Музеј на Македонија 

• Реализација на стручна помош за наставници кои реализираат проектни активности 

• Издавање на книги 

• Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

• Ажурирање на податоци во инвентарна книга 



 

Средно општинско училиште „Нико Нестор“ Струга 
 

• Истражување за потребите на корисникот 

• Дополнителни активности со вонредните ученици ( известување за наставните 

програми,изборните предмети, наставниот кадар и сл. ) 

• Анализа и проценка на состојбата на фондот 

• Учество во работата на наставничкиот совет 

• Грижа за збогатување на книжниот фонд 

 

 

 

МАРТ 

• Реализација на активности со наставниците и учениците по повод  Денот на Екологијата 

• Поттикнување на учениците за читање на стручна литература со интегрирани   Еко –

стандарди 

• Разговор за дела од жени писатели и истакнување на улогата на жената во општеството 

• Стручна обработка на книгите ( класификација, сигнирање..) 

• Учество во работата на наставничкиот совет 

• Истражување за потребите на корисникот 

• Издавање на книги 

• Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

• Ажурирање на податоци во инвентарна книга 

• Соработка со библиотекарите од средните училишта во градот 

• Посета на Саемот на книгата 

• Учество во подготовките за државната матура 

 

АПРИЛ 

•  Поттикнување на учениците за истражувачка работа и самостојно проценување бидејќи тие 

самите треба да се снаоѓаат во многуте извори на информации и самите информации 

• Насоки за користење на периодика (списанија, весници, брошури и сл.) со теми од 

екологијата 

• Помош на учениците во подготовка на проекти и проектни задачи 

• Упатување на учениците во размена и позајмување на литература од други библиотеки и 

институции 

• Активности за презентација и одбрана на проектните активности за вонредните ученици 

• Посета на локални книжарници 

• Издавање на книги 

• Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

• Ажурирање на податоци во инвентарна книга 

• Други тековни активности 

• Учество во работата на наставничкиот совет  
 

МАЈ 

 

• Тековни Анализа и проценка на состојбата на фондот 

• Изградување и развивање самостоен критички став на учениците кон вредноста на 

книжевното дело 

• Истражување за потребите на корисникот 

• Учество во активностите за одбележување на Денот на Словенските просветители 

• Упатство за пронаоѓање, вреднување и употреба на потребните информации од различни 

области ( за наставниците и учениците) 

• Издавање на книги 

• Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

• Ажурирање на податоци во инвентарна книга 
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• Учество во работата на наставничкиот совет 

• Грижа за збогатување на активности 

 

ЈУНИ-ЈУЛИ 

• Учество во работата на комисијата за враќање на учебници 

• Средување и преглед на книжниот фонд 

• Учество во активностите за полагање матурски испит и завршен испит  

• Издавање на книги 

• Ажурирање на податоци за членовите на училишната библиотека 

• Изготвување на табеларни прегледи за примени, поделени и вратени учебници 

• Учество во работата на наставничкиот совет 

 

Б И Б Л И О Т Е К А Р 
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Годишна програма за работа на раководители на смена  во учебната 

2022/2023 година 
 

 

Цел1:Успешен почеток на новата наставна година  

Активност 1.1: 

-давање насоки и координација во изработувањето современи   и применливи глобални и 

тематски планирања на наставниците  

-насоки и укажување за примена на  современи методи и форми во наставниот процес  

Време на реализација :крај на август ,почеток на септември 

Носители на активноста :раководители ,предметни наставници 

Активност1.2 

-организација на работата  во училиштето  

-анализа и отстранување на   проблемите  кои се  произлегуваат  од практична примена на 

распоредот  

-одредување на дежурни наставници врз основа на  интерниот куќен ред на училиштето  

Време на реализација :септември 

Носители на активноста : одговорни раководители,предметни наставници 

Активност 1.3: 

-контрола и увид во почетната  подготовка на педагошката евиденција и документација  

-контрола и увид во внесување на податоците  и тек на работа на e-дневник 

Време на реализација :почеток на септември 

Носители на активноста :одговорни раководители,класни раководители ,предметни 

наставници 

 

 

Активност 1.4 : 

- анализа на потребни материјално –технички средства за правилно одвивање на 

наставниот процес  

Време на реализација :почеток на септември  

Носители на активноста : одговорни раководдители,предметни наставници 

 

Цел2:Следење ,одржување  и  подобрување на редовноста и дисциплината во училиштето  

Активност 2.1 

-навремено и уредно презентирање на кодексот на однесување пред учениците  

Време на реализација :септември 

Носители на активноста:раководители ,класни раководители  

Активност 2.2 

-следење и навремено детектирање  на проблематичните ученици ,советување и 

координација со педагошко –психолошката служба  

Време на реализација:во тек на целата учебна година  

Носители на активноста :одговорни раководители, педагошко- психолошко служба  

Активност 2.3  

-навремено информирање ,разговори и присуство на состаноци со родители  

Време на реализација :во тек на целата учебна година  

Носители на активноста :одговорни раководители,класни раководители,родители, 

предметни наставници  
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Цел3:успешно ,современо и ефикасно  водење на педагошката документација во 

училиштето  

Активност3.1  

-постојан увид во водење на педагошката документација, уредност   и навременост во 

внесување на податоци (дневник,е-дневник,податоци за екстерно тестирање ) 

-  укажување за отстранување на недостатоците  и проблемите кои се јавуваат во водење 

на истата  

Време на реализација :во тек на целата наставна година  

Носители на активноста :одговорни раководители ,класни раководители ,предметни 

наставници  

Цел 4:Следење на успехот на учениците  

Активност4.1: 

- водење и следење на тек на совети на паралелки  

-изготвување на извештаи за успехот и поведението на учениците по спроведените класни 

совети  

-анализа и пронаоѓање на причините за слаб или добар успех на учениците со цел нивно 

отстранување или поттикнување  

Време на реализација :на крај од секое тромесечие,после поправни испити и на крај на 

наставна и учебна година  

Носители на активност:одговорни раководители ,предметни наставници ,педагошко-

психолошка служба  

Цел 5:Организација и ефикасно спроведување на државна матура и завршен испит 

Активност5.1 

-презентирање на условите за спроведување на  државна матура  и завршен испит пред 

учениците  од завршните години  

-соработка со факултетите и нивна презентација  

-прибирање податоци  за пријавувањето и   одлуката на учениците за   државна 

матура/завршен испит 

-учество во организација на завршните испити  

Време на реализација :декември ,април,јуни,август  

Носители на активност:одговорни раководители ,класни раководители ,педагошко-

психолошка служба  

 

Цел 6:Организација на екскурзии од научно-рекреативен карактер и културни настани во   

училиштето 

Активност6.1  

-Прибирање на предлози за научно –рекреативни еднодневни екскурзии и нивно 

спроведување 

-избор на дестинација ,осмислување и спроведување  на повеќедневна екскурзија за 

учениците од трета година   

Време на реализација :септември,мај 

Носители на активноста :раководители ,ученици,класни раководители,родители  

Активност 6.2: 

-планирање и организација на начинот на реализација и прослава на патрониот празник на 

училчиштето  

-организација и  надгледување на начинот на изведување на денот на екологијата  

-соработка со еколошки друштва и хуманитарни организации 

Време на реализација :септември,април ,и по потреба во месеците во кои се одвива 

акцијата “Ден на дрвото“ 
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Носители на активноста :раководители ,ученици,предметни наставници  ,локална 

заедница  

 

 

   Одговорни раководители:  
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Програма  
за работа на стручниот соработник-психолог  

во учебната 2022/23 година 
  

 
Работата на психологот во учебната 2022/23 година ќе ја опфати реалиацијата на следниве 

цели, задачи и активности, согласно Подрачјата на компетенции за стручен соработник-психолог: 

 

Подрачје 1: Работа со ученици 

 

задачи активности  реализација соработка  

Поддршка на учениците 
во учењето 

Реализација на работилници  за техники за 
успешно учење 

октомври  
наставници, 
родители Следење на постигнувањата на учениците  

цела учебна год Идентификување на ученици со потешкотии 
или надарени ученици и примена на 
стратегии за работа со нив 

Следење и поддршка на 
равојот на учениците 

Реализација на превентивни активности цела учебна год наставници, 
родители Советодавна работа со ученици согласно 

Програмата за советување 

Професионална и 
кариерна ориентација на 
учениците 

Изготвување на програма за професионално 
информирање, ориентирање и советување 
на учениците 

септември наставници, 
родители 
кариерни 
советници во 
училиштето 

Спроведување на анкета за Професионални 
интереси на учениците 

 
прво полугодие 

Претставување и примена на БИПО 
батеријата инструменти за професионална 
ориентација 

 

Подрачје 2: Работа со наставници 
 

задачи активности  реализација соработка  

Поддршка на 
наставниците за 
планирање и 
реализирање на 
воспитно-образовниот 
процес и 
самоевалуацијата 

Поддршка на наставниците при планирање 
на наставата и воннаставните активности  

цела учебна година директор 
 

Следење и вреднување на реализацијата на 
воспитно-образовниот процес со 
конструктивни препораки до наставниците  

 

цела учебна год 

Водење на професионалното досие на 
наставникот 

Поддршка на 
наставниците за работа со 
учениците 

Поддршка за справување со разни 
проблеми поврзани со учениците 

цела учебна год  

Поддршка на 
наставниците за работа со 
родителите 

Поддршка на наставниците преку 
консултации, стручни материјали и насоки 
за успешна комуникација на наставниот со 
родителот   

 

цела учебна год 
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Подрачје 3: Работа со родители 
 

задачи активности  реализација соработка  

Советувања и консултации 
со родителите 

Реализација на индивидуални и групни 
советувања и консултации со родители 

 

цела учебна год 

 

 

директор 
наставници 
совет на 
родители 

 
Едукација на родители 

Изготвување на брошури и друг пишан материјал 
со совети и објаснувања за родителите 

Реализација на презентации на стручни теми 

 
Подрачје 4: Соработка со заедницата 

 
 

Подрачје 5: Професионален равој и професионална соработка 
 

задачи активности реализација соработка  

Личен професионален 
развој 

Идентификување на потребите за сопствениот 
професионален развој  

август директор 
обучувачи и 
предавачи 
на стручни 
теми 

Изготвување на личен план за професионален 
развој 

август 

Реализација на активностите од планот за 
професионален развој со цел подобрување на 
сопствената работа 

цела учебна 
год 

Поддршка на 
професионалниот равој  и 
соработката во училиштето  

Учество во тимот за професионален развој и 
изготвувањето на планот за професионален развој 
на ниво на училиште 

 

септември 

 

 

цела учебна 

г

о

д 

директор 
тим за 
професиона
лен развој Прифаќање и упатување во работата на 

наставниците приправници 

Реализирање на разни форми на информирање и 
едукација на наставниците преку: информирање за 
новините и промените во образованието, учество 
во работата на стручните активи, реализација на 
интерни обуки, подготвување и споделување на  
едукативен и информативен материјал 

 
 
 
 
 
 
  

задачи активности реализација соработка  

Соработка со локалната 
заедница 

Информирање на локалната средина за работата на 
училиштето 

цела учебна 
год 

директор 
локална 
заедница 
стручни 
институции и 
организации 
невладини 
организации 

Вклучување во заеднички активности од интерес за 
училиштето и локалната средина 

Соработка со стручни 
институции и организации 

Соработка со МОН, БРО,ДПИ, ЦССО, ДИЦ и др. за 
потребите на воспитно-обраовниот процес 

цела учебна 
год 

Соработка со УСАИД, ОБСЕ и невладини организации 
и активно вклучување во нивни проекти, програми 
и обуки кои се од интерес за училиштето 
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Подрачје 6: Аналитичко-истражувачка работа 
 

задачи активности реализација соработка  

Анализа и проценка на 
воспитно-образовната 
работа 

Изготвување на извештаи и анализи со препораки 
за унапредување на воспитно образовната работа   
(полугодишни извештаи, годишни извештаи, 
самоевалуација итн) 

 
цела учебна 
год 

директор 
наставници 
ученици 
родители 
  Истражување на воспитно-

образовната работа 
Спроведување на истражувања на разни состојби во 
училиштето и теми од училишниот живот 

цела учебна 
год 

 

Подрачје 7: Училишна структура, организација и клима 
 

задачи активности реализација соработка  

Вклучување во 
активностите значајни за 
училишната структура и 
организација 

Учество во подготовка на стратешки документи на 
училиштето (програми, планови, процедури итн) и 
процесите кои се клучни за работата на училиштето 

 
цела учебна 
год 

директор 
наставници 
ученици 
стручни тела 
  
 
 

Учество во тимови и комисии во училиштето 

Грижа за училишната 
клима, безбедноста  и 
демократско учество на 
учениците 

Реализација на програми и работилници поврзани  
со здравјето и безбедноста на учениците, и јакнење 
на нивните психосоцијални вештини 

цела учебна 
год 
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ПРОГРАМА 

за работа за инклузивниот тим при СОУ,,Нико Нестор,,Струга за учебната 2022/23 

година 

Цел Активности Ресурси Очекувани резултати 

 

Зајакнување на 

капацитетите на 

Инклузивниот тим 

 

Учество на обуки за 

инклузивно образование 

 

Користење на стручна 

литература со цел добивање 

на адекватни знаења од 

областа 

 

Соработка со стручни 

институции, со здруженија, 

со локалната заедница и со 

локалната самоуправа 

 

-Провајдер за 

реализација на обуката 

-Стручна литература 

-Стручни институции 

-Локална средина 

 

Едуциран инклузивен 

тим 

 

Евидентирање на 

ученици со посебни 

образовни потреби 

 

 

Прибирање на информации 

за запишани ученици со 

посебни образовни потреби  

 

-Директор 

-Комисија за упис 

-Наставници и класни 

раководители 

-Родители 

-Документ-Наод и 

мислење за потребите 

на ученикот 

 

Тимот за инклузија има 

податоци за  запишани 

ученици со посебни 

образовни потреби 
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Запознавање со 

карактеристиките и 

потребите на 

учениците со 

посебни образовни 

потреби 

 

Користење на разни форми  

за прибирање на 

информации за ученикот  

(мотивација, потреби, 

способности,  потешкотии 

во учењето, најсоодветен 

начин на усвојување на 

знаења и вештини итн) 

 

-алатки и инструменти 

за прибирање на 

информации за 

ученикот 

-Индивидуални 

разговори со родители 

-Консултации и 

соработка со предметни 

наставници и класен 

раководител 

 

Тимот за инклузија има 

податоци за 

карактеристиките и 

потребите на учениците 

значајни  за процесот на 

планирање и реализација 

на активностите со 

учениците 

 

Поддршка на 

наставниците при 

работа со ученици 

со посебни 

образовни потреби 

 

 

 

 

 

 

 

Поддршка на 

наставниците при 

работа со ученици 

со посебни 

образовни потреби 

 

 

Организирање обуки за 

наставниците кои работат со 

ученици со посебни 

образовни потреби 

 

Поддршка на наставниците 

во процесот на 

прилагодување на 

наставната програма 

 

 

Помош при изработка на 

индивидуална образовен 

план 

 

Следење на реализацијата 

на наставата 

 

Помош и поддршка на 

наставниците во различни 

,,проблем,, ситуации 

 

-Материјално технички 

средства за реализација 

на обуките 

-Тим за инклузивност 

-наставници 

-ИОП 

-наставна програма 

 

Наставниците да се 

запознаат со 

карактеристиките и 

потребите, како и со 

формите и методите за 

работа со ученици со 

посебни образовни 

потреби 

 

 

 

Наставниците имаат 

помош и поддршка во 

текот на целиот процес 

на работа со учениците 
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Вклучување на 

родителите како 

партнери на тимот 

за инклузивност  

 

Запознавање на родителите 

со работата и задачите на 

инклузивниот тим во 

училиштето  

 

Соработка и консултации со 

родителите со цел добивање 

информации за 

способностите и потребите 

на ученикот , неговиот 

физички, социјален и 

емоционален развој  

 

Редовна комуникација и 

вклученост на родителите 

во  целокупниот процес на 

работа со учениците со 

посебни потреби   

 

 

-Директор 

-Тим за инклузивност 

-Родители 

-Документација  

 

 

Информации за 

способностите и 

потребите на ученикот со 

цел подготвка на 

образовна програма која 

ќе одговара на неговите 

потреби 

 

 

 

Активна соработка со 

родителите со цел 

оптимален развој на 

потенцијалите на 

учениците  

 

Тим за инклузивност во СОУ,,Нико Нестор,,Струга 
Ирена Дончевска 

Јасмина Маркоска 

Аријана Хоџа 

Јехона Даути 

Славица Негриеска 

Резарта Иса 

Крстана Коџоман 

Осман Дика 
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Програма за превенција од насилно однесување 

во СОУ „Нико Нестор “ – Струга за учебната 2022/2023година 

 

П
О
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Р

А
Ч
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Е
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А
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Т
А

  

ЦЕЛИ 

 

АКТИВНОСТИ 

ОДГОВОРНИ 

ЛИЦА И 

СОРАБОТНИЦИ 

 

ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

ИНДИКАТОИ ИЗВОРИ НА 

ДОКАЗ 

 

1.ВНАТРЕШНИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ 
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-спроведување на анкета за 

учениците 

-анализа на анкетата  

-презентација на добиените 

податоци  пред наставниците, 

учениците, родителите 

-идентификација на ученици кои 

почесто го прекршуваат Куќниот 

ред и почесто предизвикуваат 

конфликтни сутации 

 

Стручна служба 

 

Наставници 

 

Ученици 

 

Родители 

 

 

 

 

Континуирано во текот 

на учебната година 

-број на 

реализирани 

анкети 

-број на 

присутни на 

презентацијаа 

-степен на 

задоволство/ 

незадоволство на 

учениците 

-анализа на 

анкетните ливчиња 

-дневник за работа 

на стручните 

служби 
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1.Развивање на флексибилност и 

култура на живеење на поединецот 

Во училишната средина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Обединување на училишните 

вредности и правила 

-постојани дискусии за 

превенцијата и реагирањето  

против насилство на состаноците 

на стручните тела на 

училиштето(Совет на 

паралелки,Наставнички совети) 

-следење и перманентна работа со 

учениците со насилно 

однесување 

-изработка на нови Кодекс на 

однесување на ученици, 

наставници, родители кои ќе се 

изработат по предлози од 

засегнатите страни 

-Истакнување на Кодексот на 

однесување во сите училници и 

про стиории во училиштето 

-Континуирано следење на 

состојбите во училиштето 

-разговори со ученици и нивно 

охрабрување да ги пријавуваат 

случаите на насилство 

-Навремено изрекување 

соодветни педагошки мерки 

- медијација на насилно 

однесување  

-експонирање на врсничката 

едукација т.е. работа на деца 

врсници на препознавање и 

 

 

 

Стручна служба 

 

Наставници 

 

Ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано во текот 

на учебната година 

-број на одржани 

состаноци 

-степен на 

задоволство/неза

доволство на 

учениците 

-број на 

реализирани 

работилници, 

дебати 

-број на 

реализирани 

проекти 

-број на 

изречени 

педагошки 

мерки 

-примена на 

современи 

методи 

-број на 

спроведени 

активности во 

училиштето 

- Кодекси на 

однесување на 

ученици, 

наставници и 

родители 

-решенија за 

изречени педагошки 

мерки  

-дневник за работа 

на стручните 

служби 

-месечни извештаи 

од стручните 

служби 

- Годишен извештај 

за работата на 

училиштето 
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откривање на насилство,врсничка 

заштита 

-развивање на способноста кај 

учениците за одбивање на 

негативното влијание на другите 

-јакнење на самодовербата кај 

учениците 

-Развивање на способност за 

справување со стрес и 

анксиозност 
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-организација, посета на 

семинари и обуки за превенција 

од насилство на стручните 

соработници 

-интерни обуки  на наставници за 

превенција од насилство 

организирани и реализирани од 

страна на  стручните соработници 

-вештини на комуникација 

Изградба на взаемно почитување 

и меѓусебна доверба  

-индивидуална работа со ученици 

-групна работа со ученици т.е. –

организирање работилници 

,дебати и дискусии на тема 

насилство 

 

Стручна служба 

 

Наставници 

 

Ученици 

 

Надворешни експерти 

 

 

 

 

 

Континуирано во текот 

на учебната година 

-реализирани 

семинари и 

обуки 

реализирани 

работилници, 

дебати и 

дискусии 

-број на ученици 

опфатени во 

активностите 

-записници од 

Наставнички совет 

-месечни извештаи 

од стручните 

служби 

- Годишен извештај 

за работата на 

училиштето 
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-мотивирање, поттикнување и 

подршка на учениците за 

ангажирање во активности 

интересни за младите луѓе 

(спорт,креативност,уметностмузи

ка) 

 -Развивање на социјални 

вештини 

 

Стручна служба(како 

координатори 

 

Наставници 

 

Ученици 

 

 

 

Континуирано во текот 

на учебната година 

 

 реализирани 

активности 

 

2.НАДВОРЕШНИ  ЗАШТИТНИ МЕРКИ 
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-организирање 

работилници,трибини, дебати и 

дискусии на тема насилство со 

учениците од сите средните 

училишта   

-почести средби и консултации и 

разменувања искуство меѓу 

Стручните служби од средните 

училишта 

-средби и консултации и 

разменувања искуство меѓу 

Директорите насредните 

училишта  

 

Стручни служби 

 

Ученици 

 

Директорите на 

средните училишта 

 

 

 

Континуирано во текот 

на учебната година 

 

 

-реализирани 

настани во 

училиштето и 

надвор од него 

- средби на 

стручните 

служби 

- записици од 

ученичките 

организации 

-месечни извештаи 

на стручните 

служби 

 -Годишен извештај 

за работата на 

училиштето 



 

Средно општинско училиште „Нико Нестор“ Струга 
 

 

 

2
.2

. 
С

о
р

а
б
о
т
к

а
 с

о
 р

о
д
и

т
ел

и
 

1
.П

о
д
о
б
р
у
в
ањ

е 
н

а 
со

р
аб

о
тк

ат
а 

н
а 

р
о

д
и

те
л
и

те
 с

о
 н

ас
та

в
н

и
ц

и
те

 и
 с

тр
у
ч
н

и
те

 с
о
р
аб

о
тн

и
ц

и
 

-едукација на родителите за 

спречување и реагирање на 

насилство 

-вклучување на родителите во 

превентивните активности 

-почести родителски средби 

-зголемен број на состаноци на 

Советот на родители 

-индивидуална и групна работа со 

родители  на ученици чие 

однесување отстапува од 

примерното 

 

Стручна служба 

 

Наставници  

 

Родители 

 

 

Континуирано во текот 

на учебната година 

-број на 

реализирани 

родителски 

средби 

-број на 

реализирани 

состаноци на 

Советот на 

родители 

-број на 

реализирани 

активности 

активности од 

Советот на 

родители 

-записници од 

родителски средби, 

Одбори на родители 

и Совет на родители 

-Годишен извештај 

за работата на 

училиштето 
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-предавања,трибини од страна на 

полицијата во училиштата 

-организација на средби на 

реонските полицајци и Советот 

на родители во училиштето 

Раководен тим на 

училиштето 

 

 Стручна служба 

 

Претставници на 

полицијата 

Континуирано во текот 

на учебната година 

-реализирани 

трибини од 

претставници на 

полицијата 

-број на 

присутни 

родители и 

ученици на 

трибините 

-број на 

реализирани 

активности во 

училиштто со 

подршка на 

полицијата 

-записниците од 

Советот на родители 

-Годишен извештај 

за работата на 

училиштето 
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2.5. 

Медиумска 

презентациј

а 

1.Зголемување на степенот на 

информирање на јавноста за 

опасноста и последиците од 

насилството 

2. Информирање на јавноста за 

мерките што се преземаат во врска 

со насилството во училиште 

-објавување на статии во весници 

-учество во ТВ емисии 

Тим-комисија од 

училиштето 

задолжена за односи 

со јавноста 

 

 

 

објавени статии 

учество во ТВ 

емисии 

-медиуми 
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Доколку во училиштето нема 

физичко обезбедување: 

-изработка на анкета за родители 

-спроведување на анкетата 

Дискусија за спроведената анкета 

на Наставнички совет 

-Состанок со Совет на родители 

- избор на Агенција за физичко 

обезбедување  

-поставување на физичко 

обезбедување во училиштето 

Раководен тим на 

училиштето  

 

Стручна служба  

 

Наставници 

 

Родители 

 

 

спроведена 

анкета 

-обезбедени 

услови за избор 

на Агенција 

-степен на 

задоволство/неза

доволство на 

сите  

заинтересирани 

страни  

-мислења од 

Наставничкиот 

совет,родителитеи 

учениците 

-записниците од 

Советот на родители 

-Годишен извештај 

за работата на 

училиштето 



 

Средно општинско училиште „Нико Нестор“ Струга 
 

2
.7

. 
С

о
р

а
б
о
т
к

а
 с

о
 

н
ев

л
а
д
и

н
и

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 и

 

д
р

у
ги

 з
д
р

у
ж

ен
и

ја
 и

 

и
н

ст
и

т
у
ц

и
и

 

1
.У

ч
ес

тв
о

 в
о
 п

р
ев

ен
ти

в
н

и
 

п
р
о
гр

ам
и

 к
о
и

 г
о
 

у
н

ап
р
ед

у
в
аа

т 
м

ен
та

л
н

о
то

 

зд
р
ав

је
 н

а 
у
ч
ен

и
ц

и
те

 

1.Вклучување на учениците, 

наставниците и родителите во 

проекти и програми понудени од 

страна на НВО, здруженија и др. 

институции 

1.Стручна служба ( 

координатор), 

ученици, наставници, 

родители, НВО, 

здруженија и др. 

Инстсуции кои 

работат со младински 

проекти 

 1.Број на 

реализирани 

проекти во 

соработка со 

НВО, здруженија 

и др. институции 

1.Извештаи и 

презентации на 

реализирани 

проекти 
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ПРОТОКОЛ   

СОУ„ Нико Нестор“- Струга 

 

1.  УЛОГИ И ОДГОВОРНОСТИ ВО СЛУЧАЈ НА НАСИЛСТВО КОЈ,КОГА И 

НА КОЈ НАЧИН ИНТЕРВЕНИРА 

 

Дежурниот наставник   

- дежура 

- воочува и пријавува случај на насилство 

- реагира во случај на насилство 

- го известува раководителот на паралелката 

- го евидентира случајот 

-  соработува со Тимот  

 

Раководителот на паралелката 

- го воочува случајот на насилно однесување и реагира одма 

- го спречува насилството 

- разговара со учесниците 

- ги информира родителите и обавува разговор со нив 

- по потреба соработува со  службата и Тимот 

- ги следи резултатите од преземените мерки 

- го евидентира случајот и води документација 

 

 

Стручна  служба 

- ги воочува случаите на насилно однесување и реагира одма 

- го известува раководителот на паралелката и соработува со него 

- по потреба разговара со родителот 

- предлага мерки за заштита 

- ги следи ефектите 

- по потреба соработува со други установи 

- го евидентира случајот 

 

      Технички персонал 

- дежура 

- го прекинува насилството и го пријавува 

 

      Учениците 

- воочуваат случаи на насилно однесување 

- бараат помош од наставниците 

- пријавуваат на раководителот на паралелката или на друг наставник 

 

2.  ЕВИДЕНЦИЈА НА НАСИЛНО ОДНЕСУВАЊЕ  

 

Датум на случување на насилство _______________ 

 

Место на случување на насилство 

- во двор      

-  училница 

- во ходник      
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- -тоалет 

- надвор од училиште 

 

Време на  случување на насилство 

 

- пред часови      

-  по часови 

- за време на одморот     

- -за време на 1,2,3,4,5,6,7 час 

 

Начин на откривање 

 

- лично видено  

- со известување од сведок  

- со известување од родител 

- со известување од жртвата  

 

Лицето кое е жртва   _____________________________________________ 

 

Лицето кое врши насилство  ________________________________________ 

 

Насилството се случува   

- прв пат    

- се повторува 

 

Краток опис на насилството 

________________________________________________________________ 

 

Видот на интервенција_____________________________________________ 

 

Предложени мерки ________________________________________________ 

 

Вреднување и процена на ефикасноста од преземените мерки ___________ 

________________________________________________________________ 
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Програма за грижа за здравјето на учениците 
 

подрачје тема Време на 
реализација 

Реализатор на  
активностите 

Хигиена во 
училиштето и 
односот кон 
инвентарот 

1.Лична хигиена 
2.Колективна хигиена 
3.Односот кон инвентарот 
4.Превенција од инфективни болести 
 

 
2021/2022 учебна 
година 

 

Одговорни 
наставници, 
технички персонал, 
раководители на 
паралелка, 
биолошко-еколошка 
секција 

Болести на 
зависност 

1.Алкохолизмот,никотинизмот и 
наркоманија кај младите и превенција во 
рана возраст 
07.04. Светски  
ден на здравје 
 

Ноември – април 
 
 

Директор,раководите
ли на 
паралелка,предметн
и 
професори,членови 
на секцијата за 
унапредување на 
здравјето,педагошко-
психолошка служба  

Репродуктивн
о здравје 

 

 

 

 

 

1.СПИ 
2.Контрацепција 
- тренинг за постигнување на максимален 
степен на заштита од бременост и СПИ 

Второ полугодие Раководители на 
паралелка,предметн
и 
професори,членови 
на секцијата за 
унапредување на 
здравјето,педагошко-
психолошка служба 

Ментално и 
физичко 
здравје 

1.Здрава исхрана 
- активности за формирање на  став кон 
правилна исхрана и стил на живеење 
 
2.Физичката активност за правилен раст и 
развој на младите 
 ( по патеката на планината Водно ) 

 септември/октомври Педагошко-
психолошка 
служба,предметни 
професори по 
спорт,членови на 
секцијата за 
унапредување на 
здравјето, 
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Календар за 
одбележување 
на денови од 
областа на 
здравје и 
екологија 

10.10. Светски ден на ментално здравје 
16.10. Светски ден на храна 
01.12. ХИВ 
03.12. Светски ден за деца со посебни 
потреби 
24.03. Борба против ТБЦ 
07.04. Светски ден на здравје 
10.05. Меѓународен ден на физичка 
активност 
11.05. Ден на крводарители 
31.05. Светски ден без пушење 

 Согласно 
предвидените 
тековни активности 
со наведените 
реализатори на 
активностите 

 

 

Сите активности ке бидат во функција на проектот за Интеграција на еколошката едукација 

во македонскиот образовен систем. 

Предвидените активности од годишната програма ке се реализираат преку  биолошко-

еколошката секција на ниво на училиштето. 

Дел од активностите  се планирада се реализираат во соработка со Министерството за 

здравство и невладини организации. 

 

Изработено од работната група за изготвување и реализирање на програмата за заштита на 

здравјето на учениците во состав: Аница Калајџиеска, Марта Затуроска, Душанка Гогоска. 

 

 

  



 

Средно општинско училиште „Нико Нестор“ Струга 
 

Програма за јавна и културна дејност на училиштето 
 

Општествено-културната дејност на Училиштето има за цел во пригодни моменти 

да ги презентира сите достигнувања во воспитно-образовната дејност. За таа цел е 

потребно: 

                      Училиштето да се афирмира како културен и просветен центар; 

- Да им овозможи на учениците на различни начини сестрано да ја развиваат својата 

личност; 

- Училиштето ќе организира разни акции, прослави, јубилеи и други манифестации; 

- Ќе ги запознава учениците со културните традиции и современиот живот на нашиот 

народ. 

 За да се остварат наведените задачи ќе се организираат: 

 

-                  Посети на театарски претстави, изложби, саеми и сл.; 

-                  Излети и екскурзии од стручен и рекреативен карактер; 

- Разновидни активности во слободните ученички активности, производна и 

општествено корисна работа. 

 

1. 8-ми Септември - Ден на осамостојување на Македонија; 

2. Организирање на програма по повод Патрониот празник 

3. 11 Октомври - Ден на востанието 

4. Одбележување на месецот на книгата 

5. Учество на спортски манифестации 

6. Организирање посета на театарски  претстави 

7. Организирање посета на музеј 

8. Организиран пречек на Нова година 

9. Изложба на производи изработени во училишни работилници 

10. Одбележување на денот на дрвото  

11. Одбележување на 21-ви Март - Ден на Екологијата 

12. Учество на Саем за образование 

13. Учество на Балканска туристичка берза 

14. Одбележување на 1-ви Мај 

15. Одбележување на 24-ти Мај - Ден на словенските просветители 

16. Научно стручна екскурзија на вработените   
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Годишна програма  

за професионална ориентација на учениците од  

СОУ,,Нико Нестор,,Струга  за учебната 2022/2023 година 

 

 

Време на 

реализација 
Активност 

Цел                                                 на 

активноста 
Носители на 

активноста 

IX - X 

• Изработка на програма на активности за 

професионална ориентација 

• Запознавање на учениците со програмата за 

професионална ориентација  

 

• помош и поддршка во 

изборот на идна професија 

• информација на учениците 

за активностите во училиштето за 

професионална ориентација 

Педагошко-

психолошка служба 

XI-ХII 

 

• Информирање за различни видови професии низ 

наставниот процес  

• запознавање со 

карактеристиките на одделни 

професии (потребни 

предиспозиции, вештини, 

предности) 

Наставници 
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II 

• Предавање на тема: Како до вистински избор на 

професија? 

 

• Работилница за изработка на ПРОФЕСИОНАЛНА 

БИОГРАФИЈА со учениците од завршните години 

• учениците да се запознат 

како да направат правилен избор на 

професија, како и кои се грешките 

при избор на професија 

• да научат како да изработат 

своја професинална биографија-CV 
Педагошко-

психолошка служба 

III 

 

• Работилница за АКТИВНО БАРАЊЕ на работа со 

учениците од завршните години на следниве теми: 

     -достапност на извори на информации 

     -соработка со служби за вработување 

     -да се направи одлично насловно писмо 

• Спроведување на прашалник за МУЛТИПЛА 

ИНТЕЛИГЕНЦИЈА   

• Информирање на учениците за резултатите од 

прашалникот. 

 

• помош и поддршка во 

барањето работа по завршувањето 

на средното образование 

• учениците да дознаат кои 

типови на интелигенција се 

најразвиени кај нив како и 

работните вештини  типовите 

напрофесии кои одговараат на нив   

Педагошко-

психолошка служба 
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IV 

 

• Работилница за ИНТЕРВЈУ ЗА РАБОТА 

    Теми: 

-Предности и недостатоци на интервјуто 

-Видови интервјуа 

-Подготовка за интервју 

-Тек на интервју  

 

• Организација на презентации во училиштето на 

различни видови високообразовни институции  

 

• учениците да се подготват 

за одење на интервју при барање на 

работа 

 

• запознавање на учениците 

со условите за студирање на 

различни високо образовни 

институции 

Педагошко-

психолошка служба 

Директор 

Високообразовни 

институции 

V 

• Информирање на учениците за условите за 

запишување на високообразовните институции 

• Спроведување на прашалник за утврдување на 

професионалните интереси и способности на учениците.. 

• Информирање на учениците за резултатите од 

прашалникот 

• учениците да се запознаат 

со условите за студирање на 

различни високообразовни 

институции 

• да се откријат желбите и 

интересирањата на учениците за 

одделни професии 

 

Директор 

Високообразовни 

институции 

Педагошко-

психолошка служба 

 

  Педагошко-психолошка служба 
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П Л А Н 

ЗА ИНТЕРНО СЛЕДЕЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ ВО СОУ „НИКО НЕСТОР“ СТРУГА 

УЧЕБНА 2022/23 ГОДИНА 

 

П О Д Р А Ч Ј А МЕТОДИ 

И ИНСТРУМЕНТИ 

За следење и вреднување 

НОСИТЕЛИ 

Планирање и 

програмирање на воспитно 

образовната дејност во 

училиштето 

1. Следење и вреднување на: 

• Годишни и тематски планирања 

• Дневни подготовки 

2.Инструменти 

• Евидентен лист за следење и вреднување на годишните и тематските 

планирања 

• Евидентен лист за следење и вреднување на дневните подготовки на 

наставниците 

Директор 

Заменик директор 

Одговорни раководители 

Педагошко психолошка 

служба 

Наставен процес 1.Следење и вреднување на: 

• Реализација на настава 

2.Инструменти 

• Евидентен лист за посета на час 

• Прашалници и анкети 

• Извештаи  

Директор 

Заменик директор 

Педагошко психолошка 

служба 
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Оценување на 

постигнувањата на 

учениците 

1. Следење на: 

• Планирањето на оценувањето 

• Формите и методите на оценување 

• Навременост и континуираност во оценувањето (увид во дневникот на 

паралелката) 

• Постигнувањата на учениците по различни предмети и наставен јазик 

2.Инструменти 

• Евидентен лист за посета на час 

• Извештаи и анализи 

Директор 

Заменик директор 

Одговорни раководители 

Педагошко психолошка 

служба 

Педагошка евиденција и 

документација 

1.Следење и вреднување на: 

• Дневник за работа на паралелката 

• Главни книги на учениците 

• Свидетелства 

• Дипломи за државна матура и завршен испит 

2.Инструменти 

• Извештаи 

• Евидентни листови 

Директор 

Заменик директор 

Одговорни раководители 

Педагошко психолошка 

служба 

Стручно усовршување на 

наставниците и стручните 

соработници 

1.Следење на: 

• Евиденцијата за учество на наставниците на наставниците и стручните 

соработници за учество на обуки, семинари и сл. 

2.Водење на професионално досие на наставниците и стручните соработници 

Директор 

Педагошко психолошка 

служба 



 

Средно општинско училиште „Нико Нестор“ Струга 
 

Работа на стручните 

активи 

1. Следење и вреднување на: 

• Програмата за работа на стручниот актив (планирани активности) 

• Реализација на активностите (извештаи за работата на стручниот 

актив на полугодие и крај на учебната година) 

• Присуство на состаноци 

2.Инструменти: 

• Евидентен лист за следење и вреднување на работата на стручниот 

актив 

Директор 

Заменик директор 

Педагошко психолошка 

служба 

 

 

Воспитно образовната дејност во СОУ „Нико Нестор“ Струга во учебната 2022/23 година ќе биде следена и вреднувана и екстено од страна на 

Државниот просветен инспекторат и советници од БРО. 

 

 

          Подготвено 

        Од педагошко-психолошка служба 
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ПЛАН ЗА АКЦИЈА 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОЦЕНУВАЊЕТО 

НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

ВО УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА 
 

Цели Активности Време Носители 

• Дијагностицирање на 

знаењата со кои стартува 

ученикот на почетокот на 

учебната година 

• Прибирање на податоци за 

минатиот успех на ученикот 

• Анализа на состојбата на 

успех 

• Подготовка на план за акција 

• сеп

тември 

• класни 

раководители 

• ученици 

• родители 

• психолог 

• планирање на 

оценувањето 

• подготовка на критериуми за 

оценување 

• соработка со стручна служба 

за изработка на критериумите 

• подготовка на критериуми за 

оценување на ниво на актив 

• запознавање на учениците и 

наставниците со критериумите 

• посета на обуки и семинари  

• окт

омври 

• ное

мври 

• наставник 

• стручна служба 

• одговорни 

раководители 
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• изработка и примена на 

инструмент за следење и 

оценување на работата на 

наставникот додека оценува 

• изработка на инструментот 

• соработка меѓу службата и 

наставниците 

• анализа на инструментот 

• примена на инструментот 

• запознавање на наставниците 

со инструментот 

• во 

текот на 

првото 

полугодие 

• стручна служба 

• активи 

• директор 

• обука на наставници 

приправници за користење на 

техники и методи за 

унапредување на оценувањето 

• подготовка на список со 

наставници приправници 

• подготовка на план за 

реализација 

• реализација на обуките 

• евалуација на процесот 

• ное

мври 

• обучувачи 

• наставници 

приправници 

• стручна служба 

• директор 

• унапредување на 

квалитетот на формативното 

оценување 

• изработка на досие на ученик 

• консултативно советодавна 

работа со психолошко педагошка 

служба 

• меѓусебна соработка и 

соработка меѓу активите 

• увид и вреднување на 

работата на наставникот 

• во 

текот на 

учебната 

година 

• наставници 

• стручна служба 

• активи 
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• вовед на нови техники и 

методи за оценување на 

знаењата 

• реализација на техниките 

• посета на часови 

• вреднување на часовите 

• анализа на процесот 

• евалуација на процесот 

• Во 

текот на 

целата 

учебна 

година 

• Стручна служба 

• изготвување на тестови 

за оценување на знаењата на 

учениците по предмети и 

изработка на тестови во 

функција на интерните испити 

за државна матура и завршен 

испит 

• одржување состаноци 

• изготвување на тестовите 

• соработка меѓу активите 

• доставување на тестовите 

• Вто

ро 

полугодие 

од 

учебната 

година 

• Директор 

• Одговорни 

раководители 

• Стручни активи 

• Стручна служба 

 

                                                                                                                             Подготвено 

        од педагошко-психолошка служба 
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АКЦИСКИ ПЛАН за МИО активности учебна 2022/23 година 

 

 Опис на активноста носители Временска 

рамка 

индикатори Извори на 

податоци 

Поддршка и 

следење 

 Наставни активности      

 Заедничко планирање на наставата 

(годишно и тематско планирање, 

планирање на часови 

Наставници, стручна 

служба,  

Август 

2020 

Број на изготвени 

заеднички 

планирања 

Планирања 

на 

наставниците 

Директор, 

МИО тим 

 Реализација на заеднички наставни часови 

(на пр.: странски јазик, спорт и спортски 

активности, ИКТ, музичка и/или ликовна 

уметност) 

Наставници и ученици 

во мешан етнички 

состав 

Во тек на 

учебна 

година 

Број на 

реализирани 

заеднички 

наставни часови 

Евидентни 

листи од 

посета на час 

Планирања 

Директор, 

МИО тим 

 Проектни активности во рамки на 

редовните предмети 

Наставници и ученици 

во мешан етнички 

состав 

Број на 

реализирани 

активности 

 

Планирања 

на 

Директор, 

МИО тим 
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    активности и 

часови 

    

 Слободни часови во стручните училишта Наставници и ученици 

во мешан етнички 

состав 

Број на 

реализирани 

слободни часови 

 Практична настава Наставници и ученици 

во мешан етнички 

состав 

Број на 

реализирани 

заеднички 

наставни часови 

Краткотрајни воннаставни заеднички активности  

 Заеднички екскурзии, излети и посети ученици, наставници во текот 

на 

годината и 

според 

потребата 

Број на 

реализирани 

активности 

Извештаи 

Фотографии 

Планирања 

Портфолио за 

МИО 

Директор, 

раководен 

тим во 

училиштето 

МИО тим 

Општина 

 Гостувања и меѓусебни посети  ученици, наставници 
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 Приредби, прослави, забави и други 

социјални настани 

Директор, раководен 

тим, Стручна служба, 

ученици, наставници, 

родители 

Портофилија 

на 

наставници 

НВО 

 Еколошки акции ученици, родители, 

наставници, 

 Реализација на ОЖВ Стручната служба, 

класни раководители 

ученици 

 Настани во заедницата/општината раководен тим, 

стручната 

служба,ученици, 

родители, наставници 

 Планирање и реализација на еднодневни 

работилници на различни теми 

Стручната служба, 

ученици, родители, 

наставници,  

Долготрајни воннаставни заеднички активности 
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 Мултикултурни работилници („лице в 

лице“ и/или со компјутерски посредувана 

комуникација) 

Стручна служба,  

раководен тим во 

училиштето, ученици, 

наставници 

во текот 

на 

годината 

Број на 

реализирани 

работилници 

Фотографии 

од 

активностите 

Евиденција 

во 

училиштето 

Планирања 

Директор, 

МИО тим 

Локална 

средина 

Комисија за 

МИО во 

општина  Слободни ученички активности - секции 

(пр., хор,  драмска, новинарска, 

фотографска секција и др.) 

Стручна служба,  

раководен тим , 

ученици, наставници и 

др. надворешни 

соработници 

Број на 

реализирани 

активности 

 Спортски тимови Раководен тим, ученици, 

наставници,спортски 

работници 

 Хуманитарни активности во заедницата Директор, раководен 

тим, општина,ученици, 

родители,наставници,Н

ВО 

во текот 

на 

годината и 

според 

потребата 

 Други МИО активности      



 

Средно општинско училиште „Нико Нестор“ Струга 
 

 Реализација на заеднички активности со 

партнер училишта 

СИТ-овите од двете 

училишта 

По 

потреба 

Реализирани 

заеднички 

активности 

Извештаи 

Фотографии 

Портфолио за 

МИО 

Директор 

Комисија за 

МИО во 

општините 

 Тековно учество на обуки,работни средби 

за МИОактивности и запознавање со 

тековните 

активности за проектот,усовршување и 

пренесување на искуствата 

МИО тим 

Наставници  

ученици 

Во текот 

на 

учебната 

година 

Реализрани 

учества на обуки и 

работни средби 

Извештаи 

Сертификати 

фотографии 

општината и 

клучните 

образовни 

институции 
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 Следење на 

реализацијата на 

активностите 

 

 

МИО тим 

Педагошко-психолошка 

служба 

Во текот 

на 

учебната 

година 

Реалиирани 

активности за 

следење на 

активностите 

извештаи од 

реализацијата 

на 

планираните 

активности 

инструменти 

за 

мониторинг 

на 

реализацијата 

на 

активностите 

Директор 

Комисија за 

МИО во 

општините 

 Тековно учество,аплицирање на Конкурси 

од МОН,УСАИД ... 

МИО тим 

Тим за изработка на 

проекти 

Во текот 

на 

учебната 

година 

Одобрени 

апликации 

Изготвени 

апликации 

Директор 



 

Средно општинско училиште „Нико Нестор“ Струга 
 

 Афирмирање на училиштето и работата 

во него и промоција нареализираните 

МИО 

активности 

 

Раководен тим, 

наставници, 

ученици 

Во текот 

на 

учебната 

година 

Присутни гости 

Информации во 

медиуми  

Фотографии  

веб 

страницата на 

училиштето 

извештаи 

Портфолија 

од 

наставници 

општината и 

клучните 

образовни 

институции 
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