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Мото на училиштето 

Училиште со еднакви можности за 

развој и напредување  



В И З И Ј А 

Создавање современа, ефикасна и 

квалитетна настава, приспособена 

според потребите, можностите и 

интересите на учениците - средина во 

која што ќе се почитуаат разликите. 

 

М И С И Ј А Квалитететно знаење - пат кон 
иднината 

Поаѓајќи од мисијата училиштето 
ќе го поттикнува учењето и личниот, 

емоционалниот и социјалниот развој на 
учениците преку создавање на услови 

кои промовираат етничка интеграција и 
здрава училишна средина. 

 

� Секое дете има право на основно образование.  

� Родителот, односно старателот на ученикот  е должен да му овозможи 
на своето дете да ја исполни обврската за задолжително основно 
образование и воспитание.  

� Основното образование се организира и остварува во основно 
училиште. 

� Забрането е телесно и психичко малтретирање на ученикот. 

� Ученикот има обврска редовно да ја посетува наставата и да ги 
исполнува планираните обврски и задачи што се предвидени со 
наставниот план и програми и годишната програма за работа. 

� Ученикот од здравствени причини може да биде ослободен од 
учеството во одделни активности во наставата во основното училиште, 
врз основа на потврда издадена од соодветна здравствена установа. 

� Ученикот има право на бесплатен превоз ако местото на живеење е 
оддалечено најмалку два километри од најблиското основно училиште.  

� За секое изостанување на ученикот од наставата родителот е должен 
да го извести раководителот на паралелката за причините за 
изостанувањето  

� На ученикот кој наполнил 16 години му престанува обврската за 
редовно основно образование со истекот на учебната година. 

� Кон ученикот кој не ги извршува обврските и ги повредува правилата на 
воспитно-образовната работа се применуваат следните педагошки 
мерки: укор, усна опомена, писмена опомена, намалување на 
поведението, преместување на ученикот во друга паралелка и 
преместување на ученикот во друго основно училиште.  

� Ако има оправдани причини што се поврзани со однесувањето на 
ученикот во основното училиште, училиштето може да го префрли 
ученикот во друго основно училиште доколку има согласност од 
училиштето кое треба да го прифати ученикот.  

� Основното училиште во договор со родителите може за сите ученици 
да организира најмалку еден оброк во текот на престојот во училишто. 
Трошоците за оброкот ги плаќа родителот. 

� Учениците кои се истакнуваат со своето знаење или со други видови 
постигнувања, основното училиште ги пофалува односно наградува.  

� Заради актуелизација на воспитната компонента во училиштето со цел 
подигнување на нивото на однесување на учениците за време на 
часовите и одморите како и редовно следење на редовноста и 
изостаноците на учениците, училиштето има изготвено правилник за 
педагошки мерки и кодекс на однесување кој секој ученик и родител е 
обврзан да ги почитува. За таа цел, секој класен раководител во 
училиштето е обврзан да ги запознае родителите и учениците со 
законот за педагошки мерки, правилникот и кодексот на однесување на 
учениците.  

Права и обврски на учениците  



 

� Основното општинско училиште „Ацо Шопов“ е лоцирано на 

територијата на општина Бутел,  во населба Радишани на ул. 

„Радишанска“ 68а и ги опфаќа учениците од населбата и селото 

Радишани. 

� Учебната 2019/2020 година, училиштето   работи со вкупно 855 

ученици,  кои се распоредени во 31 паралелки, по три на ниво на 

одделение и по една четврта паралелка на ниво на прво, второ, 

трето и  шестто одд. предводени од 41 наставници. 

� Раководен орган на училиштето е директорот Лепосава Дохчева 

која е одговорна за законитоста во работењето и материјално-

финасиското работење на училиштето. 

� Орган на управување е Училишниот одбор, кој е составен од 

седум члена, а претседател е Билјана Трајановска. 

� За организирано остварување на интересите на учениците во 

основното училиште од родителите на учениците е формиран 

Совет на родители чиј претседател е Александар Величковски. 

� Во најдиректна врска со поимот унапредување на воспитно - 

образовната работа во училиштето заради подобрување на 

квалитетот на работата на наставата и знаењата на учениците е 

работата на психологот Марица Попоска и педагогот Маја 

Ивановска. Поради тоа задачата на психологот и педагогот е 

изнаоѓање на заеднички однос, разбирање и решавање на 

проблемите меѓу учениците и родителите од една страна и 

наставниците од друга страна. 

� Во училиштето работи мобилен дефектолог Ивана Крстиќ. 

� Во училиштето функционира стручен тим составен од 

директорот на училиштето Лепосава 

Дохчева, психологот Марица Попоска, 

педагогот Маја Ивановска  и секретарот 

Виолета Петровска. 

Програма за работа 

� Соработка со театри, кино, локална самоуправа и други училишта 

� Курсеви по странски јазици 

� Афирмирање на спортски клубови со активности во училиштето (кошарка, 

фудбал, одбојка, ракомет, тенис, карате, кикбокс) 

� Негување на културата и традицијата преку учество во играорна група 

� Организирање на научно - рекреативни екскурзии  

� Посета на планетариум, музеи, саеми .... 

Вон наставни активности 

� Намалување на насилството кај учениците 

� Проект за меѓуетничка интеграција на учениците 

� Еко училиште 

� Заедничка грижа и правилно насочување на 

учениците 

� Антикорупциска едукација на учениците 

Реализација на следниве проекти во училиштето: 

Ученички екскурзии 

 Со програмата за ученички екскурзии ќе се реализираат повеќе 
екскурзии во текот на 2019/2020 година и тоа: 
- Еднодневни екскурзии ќе се реализираат две во текот на годината и 
тоа во текот на месец септември-октомври и во текот на месец април - 
мај со учениците од сите одделенија во  спорстко рекреативен центар. 
- Учениците од деветите одделенија во месец мај ќе изведат тридневна 
екскурзија низ западна Македонија. 
- Еднодневна научна екскурзија за учениците од трето одделение. 
- За учениците од петото одделение ќе се организира настава во 
природа од истражувачки карактер за која е изготвена посебна 
програма. 
- За учениците од шесто одделение во текот на месец мај ќе се 
реализира дводневна екскурзија од образовно научен карактер. 



�Дополнителна настава се организира за учениците кои имаат тешкотии во 
учењето и на кои им е потребна помош во текот на наставната година. 

�Додатна настава се организира за учениците кои покажуваат значителни 
интереси и резултати по одделни предмети. 

�Слободните ученички активности се наменети за учениците кои имаа 
посебни желби и интереси своето слободно време организирано да го 
исполнуваат со најразлични содржини преку кои ја формираат својата 
личност, а со тоа ќе придонесат  за афирмација на учлиштето. 

�Проширената програма на основното училиште опфаќа прифаќање и 
заштита на учениците од I, II и III одделение еден час пред започнување 
на часовите за редовната настава и еден час по завршувањето на 
редовната настава, во согласност со родителот. 

�Училиштето има организиран продолжен престој за учениците од I одд. и 
продолжен престој во комбинирана паралелка за II и III одд. 

�Во училиштето постои програма за работа со надарени ученици во 
одредена област, ученици кои покажуваат посебен талент и интерес за 
одреден предмет.  

�Во училиштето постојат инклузивни тимови кои изготвуваат  
индивидуални образовни планови - ИОП.  

�Во подрачјето оценување, наставниците ќе ги идентификуваат 
образовните потреби на учениците во текот на учењето, преку 
квалитетното планирање на оценувањето и примена на стандардите за 
оценување на постигањата на учениците  кој ќе ги имплементираат во 
наставата преку формативното  и сумативното оценување.   

�Сето ова успешно функционира преку активностите на стручните активи:- 
Актив на одделенска настава,- Актив на хуманитарна група предмети и - 
Актив на природна група предмети. 

Организација на работата Цели за реализирање на воспитно - 

образовната работа 

 

� Следење и практична примена на  проектите и промените 
во воспитно образовниот процес. 

� Постигнување на повисоки резултати и афирмација на СУА 
и воннаставните активности во и надвор од училиштето, 
вклучувајќи ги учениците од различен пол и етничка 
припадност, оние со послаб успех и учениците со посебни 
потреби преку унапредување и усовршување на 
наставниот кадар. 

� Осовременување и воведување на медиотека – 
компјутеризација  во библиотеката. 

 

Приоритети во реализирање на воспитно-

образовната работа 

          Реализацијата на активностите предвидени со годишната 
програма за работа на училиштето “Ацо Шопов” во учебната 
2019/2020 година ќе се одвива според предвидените приоритети 
со цел да се навлезе што посуштински и содржински во нивната 
длабочина и стручност. Тие всушност претставуваат основа и 
услов за реализирање на поставената мисија и визија на 
училиштето. Со нивната успешна реализација ќе се овозможи 
поквалитетна настава и безбедна средина во која учениците ќе 
доаѓаат со задоволство, затоа што во него наставата ќе биде 
современа, ефикасна и квалитетна.Тие се: Мотивирање на 
учениците за рамноправна вклученост во воннаставните 
активности според пол, национална припадност и деца со посебни 
потреби; Континуирани обуки на наставниците за успешна 
реализација на наставата и следење на новитетите во 
образованието; Афирмирање на училиштето преку знаења и 
вештини на учениците и наставниците. 

 

Работните  тимови за своите  подрачја  со цел да одговорат на 

прашањата во рамките, во координација со членовите на комисијата 

спроведуваат анкети, интервјуа и вршат увид во потребната документација, 

врз основа на кои  ги обезбедуваат сите потребни податоци и материјали 

потребни за да одговорат на прашањата за своето подрачје. Формирани се 

8 тима во кои се опфатени сите наставници вработени во училиштето: 

Наставни планови и програми, Постигања на учениците, Учење и настава, 

Подршка на учениците, Училишна  клима и односи во училиштето, Ресурси, 

Управување, раководење и креирање на политика и Комуникација и односи 

Индикатори за квалитет на работата на училиштата 



� Учениците се должни да одржуваат ред и мир во училиштето, 
ходниците и во училишниот двор. 

� Во училиштето да доаѓаат редовно и навреме. 

� Да не изостануваат од наставата освен во оправдани случаи. 

� Изостаноците треба да се оправдаат од родител или со 
лекарска белешка. 

� Почитувајте ги и поздравувајте ги наставниците и повозрасните. 

� Бидете внимателни и активни на часовите. 

� Редовно извршувајте ги училишните обврски. 

� Барајте да бидете јавно оценувани и секогаш да ги знаете 
резултатите од својот труд. 

� Активно учествувајте во секциите за слободни ученички 
активности кои ќе ги задоволат вашите желби и интереси. 

� Бидете вредни - вашиот труд ќе биде награден. 

� Редовно одржувајте ја личната хигиена. 

� Редовно одржувајте ја хигиената во училиштето. 

� Чувајте го училишниот мебел, не уништувајте ги ѕидовите и не 
пишувјте по нив. 

� Отпадоците фрлајте ги во корпа која е наменета за тоа. 

� Кога сте дежурни, подгответе чиста табла, сунгер и креда. 

� Проветрете ја училницата за време на одморите. 

� Разубавете ја вашата училница со слики и цвеќе. 

� Бидете искрени и добри другари, помогнете им на другите 
секогаш кога сте во можност. 

� Времето што го поминувате во училиштето нека ви биде 
исполнето со многу нови сознанија и убаво другарување. 

� Своето мислење и предлози со кои заеднички ќе го подобриме 
престојот во училиштето, доставете ги на надлежните во 
училиштето. 

Етички кодекс на однесување 

Со цел да бидете редовно информирани за напредокот на Вашите деца, 

во текот на школувањето Ви ги предлагаме следниве форми на соработка: 

 

1. Родителска средба на ниво на паралелка. Овие средби се планираат 

од страна на одделенскиот раководител. Истите се реализираат четири 

пати во текот на една учебна година и тоа по следниот редослед: 

септември, ноември, март и јуни. По потреба одделенскиот раководител 

може да закаже вонредни средби за решавање на некои заеднички 

проблеми. 

2. Индивидуални средби со одделенскиот раководител. Овие средби 

се остваруваат на приемни денови определени од одделенскиот 

раководител. 

3. Индивидуални средби со предметните наставници. Овие средби се 

остваруваат на приемните денови определени од активот на соодветната 

генерација. 

4. Општи родителски средби. Овие средби се организираат на ниво на 

училиштето од страна на директорот и стручниот соработник во текот на 

годината и тоа во месеците: септември и март, а по потреба за решавање 

на одредени проблеми, почесто. 

5. Средби со директорот. Родителите кои имаат потреба од средба со 

директорот на училиштето можат да ги остварат по претходно најавување. 

6. Соработка со стручната служба (педагог, психолог) на училиштето. 

Оваа соработка се остварува со родителите на учениците во текот на сите 

работни денови на училиштето. Стручната служба  во конкретни случаи 

секогаш дава приоритет на можноста на родителите за термин на 

соработка. Советувањето со родителите е утврдено со програмата за 

работа на психологот. Овие средби со родители се задолжителни. 

Соработка меѓу родителите и училиштето 



 
ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ 

08 септември – Ден на независност 

11 октомври – Ден на народно востание 

23 октомври – Ден на македонската револуционерна борба 

08 декември – Св. Климент Охридски 

01 јануари – Нова година 

01 мај – Ден на трудот 

Верски празници 

06 јануари – Бадник  ден пред Божиќ 

07 јануари – Божиќ- прв ден 

19 јануари –Богојавление Водици 

17 април – Велики петок 

20 април – Велигден 

Календар за учебната 2019/2020 година 

Септември  20           Февруари  20         
П В С Ч П С Н   П В С Ч П С Н 
       1         1 2 

2 3 4 5 6 7 8   3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15   10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22   17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28 29   24 25 26 27 28 29  

30                      

                              
Октомври  21           Март  22           

П В С Ч П С Н   П В С Ч П С Н 
  1 2 3 4 5 6          1 

7 8 9 10 11 12 13   2 3 4 5 6 7 8 

14 15 16 17 18 19 20   9 10 11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 26 27   16 17 18 19 20 21 22 

28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29 

         30 31            

                              
Ноември  21           Април  20           

П В С Ч П С Н   П В С Ч П С Н 
    1 2 3     1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10   6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17   13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24   20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30    27 28 29 30    

                

                              
Декември  21           Мај  19 

П В С Ч П С Н   П В С Ч П С Н 

       1       1 2 3 

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

9 10 11 12 13 14 15   11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22   18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29   25 26 27 28 29 30 31 

30  31                    

                              
Јануари 9             Јуни 8           
П В С Ч П С Н   П В С Ч П С Н 

  1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 6 7 
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Педагошки мерки 

Педагошките  мерки во основното училиште се применуваат кон  

учениците кои ги прекршуваат правилата на училишниот живот, а со цел  

да се постигне чувтсво на одговорност и спречување на негативни појави.  

Забрането е телесно и психичко малтретирање на учениците. 

Педагошки мерки се: Усна опомена; Укор; Писмена опомена; Намалување на поведението; 

Преместување на ученикот во друга паралелка; Преместување на ученикот во друго училиште.  

ПЕДАГОШКА МЕРКА УКОР • недисциплина-постојано зборување на час • тропање по клупа • свиркање 

со уста и сл.  

ПЕДАГОШКА МЕРКА УСНА ОПОМЕНА • зборување на часот и по изрекување на педагошката мерка 

укор; • оштетување на училишниот инвентар (помали штети: шарање, резбање на инвентарот и сл.) • 

оштетување на училишниот инвертар или прибор на соученик (помали штети: шкртање, кршење, гребење 

на инвентар и сл.); • прикривање на отсутни ученици од страна на дежуренте ученици.  

ПЕДАГОШКА МЕРКА ПИСМЕНА ОПОМЕНА • предизвикување неред, создавање бука, довикување на 

часот; • внесување или конзумирање на цигари и алкохол во училишниот двор и зграда; • недозволено 

користење на компјутери, мобилни телефони и други уреди во текот на наставата; • поттикнување и 

внесување на неовластени лица во училишниот двор; • вознемирување на учениците или вработените во 

училиштето со активности кои предизвикуваат нелагода (пр. недолична и навредлива вербална и 

невербална комуникација-пцовки, мимики, гестови).  

ПЕДАГОШКА МЕРКА НАМАЛЕНО ПОВЕДЕНИЕ По изрекување на писмена опомена и извршен разговор 

со стручната служба, одделенскиот/предметниот наставник се изрекува оваа педагошка мерка и тоа 

поради: • попречување на воспитно-образовната работа со што е оневозможена нејзина понатамошна 

реализација; 5 • повреда на достоинството на други лица со навреди, омаловажување или ширење на 

лаги и невистини; • внесување или конзумирање на психоактивни супстанции во училишниот двор и 

зграда; • поттикнување и внесување на неовластени лица во училишниот двор кои потоа нанеле штета на 

лице/а или имот во училиштето; • намерно уништување и нанесување поголема штета на училишниот 

инвентар, зграда, сала и двор; • правење и прикривање на насилни облици на однесување; • удирање, 

учество во тепачка или друго однесување кое може да ја загрози сопствената, а и туѓата безбедност, но 

без потешки последици; • користење или злоупотреба на податоци на друг ученик од педагошката 

документација; • кладење и коцкање во просториите на училиштето • присвојување на туѓи предмети  

ПЕДАГОШКА МЕРКА ПРЕФРЛУВАЊЕ ВО ДРУГА ПАРАЛЕЛКА Оваа педагошка мерка следи по потешко 

неприфатливо однесување: • предизвикување и поттикнување на насилно однесување (пр. пренесување 

на неточни информации кои се повод за насилното однесување, скандирање пред или по насилното 

однесување, снимање на настанот и сл.); • снимање на ученици, наставен кадар, вработени или наставен 

час; • насилно однесување кое не резултирало со тешки последици; • неовластено користење на туѓи 

податоци за пристап во електронскиот дневник или други бази на податоци на училиштето; • кражба; • 

поттикнување на говор на омраза во група; • уништување на службени документи на училиштето; • 

присила на соученик или друг ученик на неприфатливо однесување или рекетирање; • внесување на 

оружје и опасни предмети во училиштето и училишниот двор;  

ПЕДАГОШКА МЕРКА ПРЕФРЛУВАЊЕ ВО ДРУГО УЧИЛИШТЕ Оваа педагошка мерка следи по тешко 

неприфатливо однесување како: • фалсификување на училишни документи или др. материјали • 

објавување на материјали по електронски или на друг начин кои предизвикуваат повреда на угледот, 

честта и достоинството на други лица • тешка кражба на дрзок и опасен начин (обивање,провалување) • 

загрозување на безбедноста на ученик/ци или вработен/и со користење на оружје или опасни предмети во 

училиштето и училишниот двор како и на друго место каде се одржува воспитно –образовната работа • 

насилно однесување кое резултира со тешки емоционални и физички последици за други лица.  

Советување со психолог  и педагог: Изостаноци - повеќе од 10 неоправдани и 100 оправдани 

изостаноци, Успех – повеќе слаби оценки, Несоодветно однесување на ученик.  

За секоја изречена педагошка мерка се известува ученикот, неговиот родител или старател.  


