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Прпграма за рабпуа на ушилищуеуп е изгпувена врз пснпва на шлен 29 пд Закпнпу за
среднп пбразпвание (Сл.Весник на Р. Македпнија бр.52/2002) и шлен 29 пд Суаууупу на СПУ
Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци, сп Пдлука бр. _________ пд __________ гпдина на
седницауа на Ушилищнипу пдбпр и исуауа се предлага на усвпјуваое дп Спвеупу на ппщуина
Кавадарци.

1. Впвед
Ушилищуеуп преусуавува слпжен, кпмплексен, динамишен, пувпрен и целесппбразен
сисуем. Негпва пснпвна цел е да прпдуцира акуивнпсуи кпи ќе дпведау дп виспки дпсуигаоа
и резулуауи кај ушенициуе. Пснпвна функција на секпе ушилищуе е да реализира насуавни
планпви и прпграми (курикулум) и насуава. Сп прпграмауа за рабпуа на ушилищуеуп се
планираау акуивнпсуиуе за успещнп реализираое на зацруаниуе предвидени цели и
задаши, сппдвеуни на нпвпнасуанауиуе услпви за живееое и рабпуа кај нас и на
спвремениуе пбразпвни сисуеми.
Прпграмауа на ушилищуеуп придпнесува за ппефекуивен впспиунп-пбразпвен сисуем и
дава пдгпвпри на пращаоауа: щуп, какп, кпга, и кпј ја реализира, сп щуп се ппсуигнува ппдпбра
и ппраципнална прганизација вп нејзинауа реализација.
Гпдищнауа прпграма за рабпуа на ушилищуеуп за ушебнауа 2019/20 гпдина е изгпувена врз
пснпва на закпнски, ппдзакпнски и инуерни акуи, какп на пример: Закпн за среднп пбразпвание,
Суаууу на ушилищуеуп, Гпдищен извещуај за реализација на впспиунп-пбразпвнауа рабпуа,
Развпен план, разни правилници, извещуаи и записници.
Вп пснпва ги дава наспкиуе и задашиуе, за ппупа ппдеуалнп да се прпграмира и планира
рабпуауа вп секпе пдделнп ппдрашје, сп уенденција за ппдпбруваое на целпкупнауа дејнпсу вп
ушилищуеуп.
Пвпј дпкумену ги прецизира главниуе правци пп кпи уреба да се движи ушилищуеуп вп
уекпвнауа ушебна гпдина.
Планираоеуп, пред сè, има за цел да гп ппдигне квалиуеупу на целпкупнауа рабпуа на
ушилищуеуп, сп щуп се плеснува реализацијауа на прпграмираниуе акуивнпсуи и се
пневпзмпжува суихијнпсуа вп рабпуауа.


Прпграмауа за рабпуа се ппупира на следниве принципи:
- реалнп ппсуавуваое на задашиуе;
- кпнкреуизација на задашиуе и пбврскиуе на насуавнициуе и ушенициуе;
- сурушнпсу, мпуивиранпсу;
- спвременпсу и акууелнпсу;
- уранспаренунпсу и инуеграуивнпсу;
- ппврзанпсу сп пазарпу на урудпу;
- наушнп - исуражувашки и инвенуивен уруд.
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2. Лишна карта на ушилищтетп


Ппщти ппдатпци за ушилищтетп

Име на ушилищтетп
Адреса, ппщтина, местп
Телефпн
Мпбилен телефпн
Е-мејл
Пснпванп пд
Верификација - брпј на актпт
Гпдина на верификација
Јазик на кпј се изведува наставата
Гпдина на изградба
Тип на градба
Ппврщина на пбјектпт
Ппврщина на ушилищнипт двпр
Ппврщина на сппртски терени и игралищта
Ушилищтетп рабпти вп смена
Нашин на загреваое на ушилищтетп
Брпј на паралелки
Брпј на смени



СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
Ул: „Миуп Хачи-Василев-Јасмин“ бр: 68 Кавадарци
043/410-911
070/218-536
gimnazijakavadarci@yahoo.com
Спбрание на Ппщуина Кавадарци сп рещение бр.06-8932/1 пд
08.08.1965 гпдина
11-150/1
Пд 04.06.1984 гпдина
Македпнски јазик
I-фаза 1959 гпдина, II фаза кабинеуи и сппруска сала 1976
гпдина, III фаза дпградба ушилници 2016 гпдина.
Тврда градба (П+1)
2918 m2
8010 m2
28500 m2
Вп две смени
Сп ексурамаслп (нафуа) и пгревнп дрвп
28
2 смени

Прпстпрни услпви за рабпта на ушилищтетп

Вкупен брпј на ушилищни згради
Брутп ппврщина
Нетп ппврщина
Брпј на сппртски терени
Брпј на катпви
Брпј на ушилници, кабинети
Брпј на ппмпщни прпстприи, канцеларии
Ушилищна библиптека

1
4840
3773
5
2
30
20
1
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Материјалнп-технишки услпви

Мауеријалнп-уехнишки услпви

Перспнални кпмпјууери вп админисурауивнипу дел - 21
Перспнални кпмпјууери пд прпекупу GOPAVET2 - 17
Лапупп кпмпјууери - 3
Лапуппи за насуавнициуе - 48
ЛЦД - 5
ТВ - 5
Пијанинп - 1
Синуисајзер – 1
Пзвушуваое
Скенер - 2
Кппир - 2
Принуери - 9
Графпскппи - 3
Видеп надзпр (камери) - 17
Дигиуални фпупапарауи - 2
Дигиуална камера - 1
Смару уабли - 5
Елекуришна кпсилка за урева - 1
Нагледни средсува:
гепграфски каруи, исуприски каруи, ппсуери, глпбуси,
касеупфпни, перипден сисуем на хемиски елеменуи,
епрувеуи, прибпри за дисекција, уппки (фудбал, ракпмеу,
кпщарка, пдбпјка), мрежа за пдбпјка, дулиоа, греда,
хулахппи, јажиоа, пускпшна даска, скелеу, …
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Мапа на ушилищтетп



Структура на ушилищтетп

Членпви на Ушилищтен пдбпр
(име и презиме)

Членпви на Спвет на рпдители
(име и презиме)

(Рпдиуелиуе на ушенициуе пд прва гпдина вп Спвеупу на рпдиуели ќе се
кпппуираау вп месец сепуември 2019 гпдина).
Преуседауел на акуивпу

Струшни активи
(видпви)

Членпви на ушенишка заедница
(брпј на ушеници)
Членпви на екп-пдбпр (брпј)



Свеулана Несупрпва-Мицев, Бпгде Кпцева, Лпска Давшева, Блащкп
Клиншарпв, Маре Лалкпва, Јпванка Мицева, Марија Мицајкпва-Панпва,
Дущкп Лазпв, Виплеуа Бпгевска, Надица Сурезпвска, Гпран Керпв,
Игпр Мицев.
- Дивна Миурева, Цвеуанка Димпвска, Таоа Белевска, Маре Лалкпва,
Милица Кпцева, Елизабеуа Паракепва, Александра Ризпва,
- Анупан Паракепв, Сузана Миурева, Марија Јпванпвиќ, Марија
Пеурпва, Гпран Супјанпв, Споа Милкпва,
- Диме Крсуев, Весна Милкпва, Александра Шесупјнпва, Диме Тпшкпв,
Вера Кујумчиева, Миуре Пеукпв,

Акуив пп македпнски јазик и лиуерауура

Гпрдана Еленпва

Акуив пп сурански јазици
Акуив пп прирпдни науки
Акуив пп мауемауика и инфпрмауика
Акуив пп ппщуесувени науки
Екпнпмскп-правен акуив
Акуив пп сппру, музика, ликпвна умеунпсу,
мир, защуиуа и уплеранција
56

Рпска Трајкпва
Даница Пецпва
Зпран Милевски
Елизабеуа Бпщкпва
Љубица Суанпевска
Тимше Пецпв

25 (Прилпг)

Структура на врабптени

Ракпвпден кадар
Дирекупр
Ппмпщник дирекупр
Насуавен кадар
Сурушни спрабпуници
Психплпг
Педагпг
Библипуекар
Админисурауивен кадар
Секреуар
Архивар
Смеукпвпдиуел
Технишки кадар
Дпмаќин
Хигиенишари
Шувари
Вкупнп

Вкупнп
2
1
1
50
3
1
1
1
3
1
1
1
10
1
6
3
68

Женски
2
1
1
33
2
1
1
/
3
1
1
1
6
/
6
/
46

Мащки
/
/
/
17
1
/
/
1
/
/
/
/
4
1
/
3
22
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Степен на пбразпвание на врабптени
Пбразпвание

Брпј на врабптени
1
55
1
11

Магистер
Виспкп пбразпвание
Вища струшна спрема
Среднп пбразпвание


Старпсна структура на врабптени

Гпдини
20-30
31-40
41-50
51 – пензија


Брпј на врабптени
2
11
16
39

Ушеници

Гпдина

Брпј на
паралелки

Брпј на
ушеници

Етнишка и рпдпва структура на ушениците
Македпнци

Албанци

Турци

Рпми

Срби

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

I (прва)
II (втпра)

7
7

154
189

71

116

/

/

1

/

1

/

/

/

III (трета)

7

182

74

106

/

/

/

/

1

1

/

/

IV (шетврта)

7

152

65

84

/

/

/

1

/

2

/

/
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Наставен јазик

Брпј на паралелки
Брпј на ушеници
Брпј на прпфеспри

Наставен јазик –
македпнски
28
677
50+2=52

Наставен јазик –
албански
/
/
/

Наставен јазик –
турски
/
/
/

Наставен јазик –
српски
/
/
/

Вп ушебнауа 2019/2020 гпдина вп СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци ќе се
щкплуваау ушеници, расппредени вп 28 паралелки, и упа:
Вп I (прва) гпдина - 5 паралелки гимназискп пбразпвание, 1 екпнпмска и 1 правна паралелка;
Вп II (вупра) гпдина - 5 паралелки гимназискп пбразпвание, 1 екпнпмска и 1 правна паралелка;
Вп III (уреуа) гпдина - 5 паралелки гимназискп пбразпвание, 1 екпнпмска и 1 правна паралелка;
Вп IV (шеувруа) гпдина - 5 паралелки гимназискп пбразпвание, 1 екпнпмска и 1 правна
паралелка.
Вп прпдплжение следува уабеларен приказ на брпјнауа спсупјба на ушенициуе пп гпдини, ппл
и вид на пбразпвание за ушебнауа 2019/2020 гпдина.
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Брпјна спстпјба на ушениците (спстпјба 26.08.2019 гпдина)
Гимназискп

Струшнп пбразпвание

Гпдина

пбразпвание
Избпрни
ппдрашја:
ппщуесувенпхуманисуишкп
и прирпднпмауемауишкп

Екпнпмски

м

ж

Вк.

м

I

111

49

62

28

9

II

135

59

76

33

12

III

136

54

82

21

ПХ-А

47

19

28

ПМ-А

50

23

ПМ-Б

39

IV

Екпнпмскпправна и
ургпвска
сурука

Правен
уехнишар

уехнишар

Вк.

Вкупнп

Гимназискп и
сурушнп
пбразпвание

ж

Вк.

м

ж

Вк.

м

ж

Вк.

м

Ж

19

15

4

11

43

13

30

154

62

92

21

21

2

19

54

14

40

189

73

116

15

6

25

6

19

46

21

25

182

75

107

/

/

/

/

/

/

/

/

/

47

19

28

27

/

/

/

/

/

/

/

/

/

50

23

27

12

27

/

/

/

/

/

/

/

/

/

39

12

27

115

53

62

18

6

12

19

8

11

37

14

23

152

67

85

ПХ-А

28

13

15

/

/

/

/

/

/

/

/

/

28

13

15

ПХ-Б

19

9

10

/

/

/

/

/

/

/

/

/

19

9

10

ПМ-А

32

15

17

/

/

/

/

/

/

/

/

/

32

15

17

ПМ-Б

36

16

20

/

/

/

/

/

/

/

/

/

36

16

20

Се

497

215

282

100

42

58

80

20

60

180

62

118

677

277

400

Впспиунп-пбразпвнауа рабпуа вп ушилищуеуп ќе се псуварува преку прпграмиуе за:
Гимназискп пбразпвание, сп ппдрашјата:
- ппщуесувенп-хуманисуишкп ппдрашје,
- прирпднп-мауемауишкп ппдрашје.
Струшнп пбразпвание, екпнпмскп-правна и тргпвска струка, сп прпфилите:
- екпнпмски уехнишар и
- правен уехнишар.
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3. Мисија и визија
Мптп на ушилищтетп е:
„Сппј на урадиција и квалиуеу, Гимназија „Дпбри Даскалпв“ – мпдернп ушилищуе на XXI век“.

МИСИЈА
Развиваое на здрави и креауивни лишнпсуи сп знаеоа, вещуини, кпмпјууерски
сппспбнпсуи, сп виспкп развиена екплпщка свесу, сп виспки мпрални и хумани дпблесуи
какп и псуанауи пспбини кпищуп ќе им пвпзмпжау дпбра пснпва за прпдплжуваое на
пбразпваниеуп или успещнп испплнуваое на кпнкреуни пбврски на пазарпу на урудпу,
вклушуваое вп сиуе ппщуесувени сфери, спздавајќи ппквалиуеуен живпу за себе и за
свпеуп семејсувп.


Мисијауа ќе се реализира преку:
- спвремен, кпмпјууеризиран и мпдернизиран насуавен прпцес;
- нудеое шисуа и здрава средина за ушеое;
- индивидуален развпј на ушенициуе и насуавнициуе;
- кприсуеое на спвремени пбразпвни уехнплпгии;
- псппспбуваое за рабпуа и живпу;
- развиваое на свесуа за правауа и пдгпвпрнпсуа;
- негуваое на медусебнпуп разбираое и ппшиууваое;
- ппууикнуваое и мпуивираое за дпживпунп ушеое.

Знаши, ппдгпувуваме млади луде за ушеое, пбука, рабпуа и целпснп вклппуваое вп
секпјдневнипу живпу вп една спвремена, демпкрауска и мулуикулуурна земја.
Ниуу еднп ушилищуе не би мпжелп да шекпри напред акп нема впсппсуавен сисуем на
цели кпи се вградуваау вп прганизаципнауа визија. Наща желба е угледпу и рејуингпу щуп гп
имаме изграденп вп нащипу град и ппщирпкп да гп задржиме и надградиме.

В И З И Ј А
Сакаме нащеуп ушилищуе сп дпбриуе мауеријалнп – уехнишки услпви и кадрпвскауа
екипиранпсу да биде екп-ушилищуе и впдешкп вп регипнпу и Републикауа пд каде ќе
излегуваау пбразпвани, задпвплни и насмеани млади луде, спремни за науампщен
прпфесипнален развпј (дпживпунп ушеое).
Наща цел е ушилищуеуп да прерасне вп безбедна, кулуурна, креауивна и екп-средина вп
кпјащуп ушенициуе ќе дпадаау сп задпвплсувп. Срединауа пвпзмпжува квалиуеуна и ефикасна
насуава, сп најспвремени меупди прилагпдени кпн ппуребиуе и инуересиуе на ушенициуе,
насуавнициуе и лпкалнауа средина. На ушенициуе пд екпнпмскп-правна и ургпвска сурука сп
13
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сппдвеуна едукација им се пвпзмпжува ппдгпупвка сп пракуишнп псппспбуваое за дирекунп
вклушуваое на пазарпу на урудпу или успещнп прпдплжуваое на пбразпваниеуп.
За псуваруваое на нащауа визија, неппхпднп е впсппсуавуваое на висуински и цврсуи
релации сп сиуе пргани и уела вп ушилищуеуп.

4. Веќе наушенп/Стекнати искуства
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ е ушилищуе сп дплга урадиција на успеси, награди и
виспки признанија на регипналнп, државнп и медунарпднп нивп. Преухпднауа гпдина вп
Гпдищнауа прпграма беа преусуавени мнпгу акуивнпсуи за ушенициуе и нивниуе менупри.
Трудпљубивпсуа, щирпкипу инуерес за наукауа и рабпуливпсуа придпнеспа младиуе
гимназијалци да ја прпдплжау урадицијауа на успещнпсу.
Ппсуигнаа виспки резулуауи на сиуе наупревари на кпи ушесувуваа, се закиуија и сп
медунарпдни признанија и награди. Ушесувуваа вп мнпгу прпекуи сп кпи гп збпгауија
ппщуесувенп-кулуурнипу живпу на град Кавадарци, а ппсебнп се исуакнаа вп пувпренауа
спрабпука сп ушенициуе-нивни врсници пд збрауимениуе ушилищуа пд други градпви, сп щуп
изградија мпсупви на нпви пријауелсува.
Креауивнпсуа и ппурагауа пп нпви хпризпнуи ја искприсуија вп мнпгу дебауи, рабпуилници,
семинари и пбуки. Реализираа хуманиуарни акции и ппкажаа дека ппдаденауа рака секпгащ
има кпј да ја дппре. Мауурануиуе ја пплпжија државнауа мауура и се запищаа на саканиуе
факулуеуи суекнувајќи искусувп дека избпрпу на висуинскауа прпфесија е мал шекпр за гплеми
нещуа вп живпупу на шпвекпу.
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Ппдрашја на прпмени, припритети и цели
Вп уекпу на пваа ушебна гпдина ќе прпдплжиме сп акуивнпсуи за ппсуигнуваое на
ппвиспки резулуауи сп следниве приприуеуниуе цели:
1. Пбезбедуваое на ппквалиуеуен насуавен прпцес;
2. Унапредуваое на парунерскауа спрабпука вп земјауа и сурансувп;
3. Ппдпбруваое на услпвиуе за рабпуа.
1. Пбезбедуваое на ппквалитетен наставен прпцес
Цел 1. Ппдпбруваое на редпвнпсуа и дисциплинауа вп ушилищуеуп.
Цел 2. Ппдпбруваое на инуеракуивнауа насуава.
Цел 3. Ппдпбруваое на спрабпукауа и уимскпуп рабпуеое.
Цел 4. Ппремуваое сп нагледни насуавни средсува.
Цел 1. Ппдпбруваое на редпвнпсуа и дисциплинауа вп ушилищуеуп.
Кпнкретна цел: Да се намали брпјпу на пправдани и непправдани изпсуанпци вп насуавауа.
Активнпсти:
Фпрмираое на уим за следеое на редпвнпсуа на ушенициуе.
Ууврдуваое на пришиниуе за пусусува пд шаспвиуе.
Ппдгпупвка и дпсуавуваое на месешни извещуаи за изпсуанпциуе пд класниуе ракпвпдиуели.
Навременп инфпрмираое на рпдиуелиуе за сиуе прпмени вп редпвнпсуа на ушенициуе.
Навременп изрекуваое на педагпщкиуе мерки на ушенициуе.
Впведуваое на акција за бпрба прпуив изпсуанпциуе и вп месец пкупмври, ппкрај акцијауа вп
месец мару.
Ппдгпувуваое на рабпуилници за ппдпбруваое на редпвнпсуа на ушенициуе - сп преуседауели
на класпви, сп групи на ушеници и цели класпви.
Реализираое на рабпуилнициуе.
Евалуација.
Нпсители: Тим на насуавници, дирекупр, сурушна служба.
Временска рамка: Вп уекпу на насуавнауа гпдина.
Кпнкретна цел: Да се ппдпбри дисциплинауа на ушенициуе и да се ппшиууваау правилнициуе за
пднесуваое вп ушилищуеуп.
Активнпсти:
Ууврдуваое на пришиниуе за недисциплина на шаспвиуе.
Ревидираое на ппсупешкиуе Правилници и дпкуменуи.
Ппдгпувуваое на рабпуилници за ппдпбруваое на дисциплинауа на ушенициуе-сп преуседауели
на класпви, сп групи на ушеници и цели класпви.
Реализираое на рабпуилнициуе.
Евалуација.
Нпсители: Тим на насуавници, дирекупр, сурушна служба.
Временска рамка: Вп уекпу на насуавнауа гпдина.
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Цел 2. Ппдпбруваое на инуеракуивнауа насуава.
Кпнкретна цел: Да се применуваау спвремени насуавни фпрми и меупди кпи пвпзмпжуваау
ппгплема инуеракуивнпсу.
Активнпсти:
Евалвација на ппсеуениуе шаспви пд минауауа ушебна гпдина.
Прганизираое на пувпрени шаспви сп инуеракуивна насуава.
Пбјавуваое на реализирани шаспви на WEB суранауа на ушилищуеуп.
Ппсеууваое (ушесувп) на ексуерни и инуерни пбуки за спвремени насуавни фпрми и меупди.
Ушилищна и медуушилищна спрабпука на насуавнициуе пп исуи или српдни предмеуи.
Нпсители: Тим на насуавници, дирекупр, сурушна служба, админисураупр.
Временска рамка: Вп уекпу на насуавнауа гпдина.
Цел 3. Ппдпбруваое на спрабпукауа и уимскпуп рабпуеое.
Кпнкретна цел: Да се развива и негува спрабпукауа и уимскпуп рабпуеое меду врабпуениуе.
Активнпсти:
Фпрмираое на рабпуни уимпви.
Кпнуинуирани средби на насуавнициуе вп рамки на сурушниуе акуиви.
Редифинираое (измени и дппплнуваоа) на ппсупешкиуе планпви и прпграми.
Евалуација на ефекуиуе пд уимскпуп рабпуеое.
Нпсители: Дирекупр, сурушна служба, насуавници.
Временска рамка: Вп уекпу на насуавнауа гпдина.
Цел 4. Ппремуваое сп нагледни насуавни средсува.
Кпнкретна цел: Да се набавау насуавни нагледни средсува и уехнишка ппрема.
Активнпсти:
Анализа на мпменуалнауа спсупјба на насуавни нагледни средсува и уехнишка ппрема.
Анкеуа сп врабпуени за ппуребиуе пд насуавни нагледни средсува и уехнишка ппрема.
Набавка сппред прпцедура.
Кприсуеое дпнации.
Нпсители: Дирекупр, ппмпщник дирекупр, сурушна служба.
Временска рамка: Вп уекпу на насуавнауа гпдина.
2. Унапредуваое на партнерската спрабптка вп земјата и странствп
Цел 1: Развиваое на нефпрмалнпуп пбразпвание.
Цел 2: Аплицираое на прпекуи на наципнални и медунарпдни кпнкурси.
Цел 1: Развиваое на нефпрмалнпуп пбразпвание.
Кпнкретна цел: Да се згплеми спрабпукауа сп пбразпвни инсуиууции, бизнис секупрпу,
лпкалнауа заедница и усуанпвиуе.
Активнпсти:
Фпрмираое рабпуен уим.
Ууврдуваое на ппсупешкауа спсупјба.
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Изгпувуваое на план и прпграма за згплемуваое на спрабпукауа сп пбразпвниуе инсуиууции,
бизнис секупрпу, лпкалнауа заедница и усуанпвиуе.
Реализираое на планпу и прпграмауа.
Евалуација.
Нпсители: Тим на насуавници, дирекупр, сурушна служба.
Временска рамка: Вп уекпу на насуавнауа гпдина.
Цел 2: Аплицираое на прпекуи на наципнални и медунарпдни кпнкурси.
Кпнкретна цел: Да се ушесувува на пбуки за израбпука на прпекуи.
Активнпсти:
Фпрмираое рабпуен уим.
Презенуација на целиуе пд аплицираое на прпекуи.
Избпр на насуавници кпи ќе ушесувуваау на пбуки.
Нпсители: Тим на насуавници, дирекупр, сурушна служба.
Временска рамка: Вп уекпу на насуавнауа гпдина.
Кпнкретна цел: Да се кпнкурира на разлишни прпекуи.
Активнпсти:
Избпр на мпжни прпекуи.
Аплицираое на прпекуиуе.
Нпсители: Тим на насуавници, дирекупр, сурушна служба.
Временска рамка: Вп уекпу на насуавнауа гпдина.

3. Ппдпбруваое на услпвите за рабпта
Цел 1: Рекпнсурукција на саниуарниуе јазли наменеуи за ушенициуе.
Цел 2: Ппкриваое на уенискпуп игралищуе сп Балпн сала.
Цел 3: Рекпнсурукција на ушилищунауа библипуекауа.
Цел 1: Рекпнсурукција на саниуарниуе јазли наменеуи за ушенициуе.
Кпнкретна цел: Да се ренпвираау саниуарниуе јазли наменеуи за ушенициуе.
Активнпсти:
Фпрмираое рабпуен уим.
Ппдгпупвка на ппуребна прпекуна дпкуменуација.
Пбезбедуваое на финансиски средсува.
Распищуваое јавен уендер.
Дпсуавуваое на ппнудиуе дп градежниуе фирми.
Избпр на најппвплни ппнуди.
Рекпнсурукција на саниуарниуе јазли наменеуи за ушенициуе.
Евалуација.
Нпсители: Тим пд насуавници, дирекупр, ппмпщнп-уехнишки перспнал, сурушна служба,
ушеници, рпдиуели.
Временска рамка: Вп уекпу на насуавнауа гпдина.
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Цел 2: Ппкриваое на уенискпуп игралищуе сп Балпн сала.
Кпнкретна цел: Да се ппкрие уенискпуп игралищуе сп Балпн сала.
Активнпсти:
Фпрмираое рабпуен уим.
Спрабпука сп Лпкалнауа Сампуправа.
Реализација на уенискпуп игралищуе сп Балпн сала.
Евалуација.
Нпсители: Тим пд насуавници, дирекупр, ппмпщнп-уехнишки перспнал, сурушна служба,
ушеници, рпдиуели, лпкална заедница.
Временска рамка: Вп уекпу на насуавнауа гпдина.
Цел 3: Рекпнсурукција на ушилищунауа библипуекауа.
Кпнкретна цел: Да се направи рекпнсурукција на ушилищунауа библипуека.
Активнпсти:
Фпрмираое рабпуен уим.
Пбезбедуваое на финансиски средсува.
Рекпнсурукција на ушилищунауа библипуека.
Евалуација.
Нпсители: Тим пд насуавници, дирекупр, ппмпщнп-уехнишки перспнал, сурушна служба,
ушеници, рпдиуели.
Временска рамка: Вп уекпу на насуавнауа гпдина.
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Анализа на спстпјбата на живптната средина
Вп усуавпу на Р.Македпнија вп шлен 43 се вели: „Секпј шпвек има правп на здрава живпуна
средина. Секпј е дплжен да ја унапредува и щуиуи живпунауа средина и прирпдауа...“
Какп дел пд прпекупу „Инуеграција на екплпщкауа прпграма вп македпнскипу пбразпвен
сисуем“ шленпвиуе на екп-пдбпрпу секпја ушебна гпдина изгпувуваау ппсебен дпкумену преку
кпј ќе се прпвери уекпвнауа спсупјба на ушилищуеуп.
И пваа ушебна гпдина ушилищуеуп ќе направи анализа на спсупјбауа на живпунауа средина и
упа вп следниуе некплку пбласуи: дубре, енергија, урансппру, ушилищна пкплина, намалуваое на
пупадпу, впда и здравје.
Анализауа ќе се израбпуи за да се ууврди вп каква спсупјба мпменуалнп се напда
ушилищуеуп. Таа ќе ни ппмпгне вп впсппсуавуваоеуп приприуеуи за акуивнпсуиуе кпи ќе се
преземаау вп уекпу на гпдинауа.Исуп уака, пвпј преглед ќе ппмпгне да се згплеми и развие
суепенпу на пваа екплпщка прпграма.
Пд преухпднп израбпуенауа анализа кпнсуауирани се некплку приприуеуи за зашувуваое и
разубавуваое на живпунауа средина пкплу ушилищуеуп. Сиуе шекпри за спрпведуваое и
реализираое се наведени вп Планпу на акуивнпсуи на ушилищуеуп.
За сиуе предвидени и планирани акуивнпсуи ппкрај вклушуваоеуп на врабпуениуе, за
реализираое ќе бидау вклушени и ушенициуе.

19

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

План на активнпсти за реализација на екплпщката прпграма
Планпу на акуивнпсуи се прави врз пснпва на израбпуенауа Анализа на спсупјбауа и
упшкиуе на акција пд екп-суандардиуе. Планпу на акуивнпсуи е јадрпуп на Прпграмауа и ги
спдржи целиуе за реализација, сп временски рпкпви за нивнп ппшнуваое и заврщуваое какп и
распределуваое на пбврскиуе и пдгпвпрнпсуиуе на сиуе кпи се вклушени вп реализацијауа на
Прпграмауа. Ппсуавениуе цели уреба да впдау кпн ппдпбруваое на живпунауа средина вп
ушилищуеуп.
Сп вклушуваоеуп на ушилищуеуп вп пвпј прпеку, секпја гпдина се изгпувува пвпј план за
реализација на екплпщкауа прпграма. Табеларнипу преглед, пднпснп акцискипу план е даден вп
прилпг на пваа Гпдищна прпграма. (ПРИЛПГ)
 Следеое и евалуација на планпт на активнпсти пд екплпщката прпграма
За да се пукрие дали успещнп ги ппсуигнуваме целиуе ппсуавени вп планпу на акуивнпсуи
мпра да гп надгледуваме и мериме нащипу успех. Кпнуинуиранипу прпцес на следеое ќе ни
пвпзмпжи да гп пцениме успехпу на акуивнпсуиуе и да гп пдржиме инуереспу за прпграмауа вп
целпуп ушилищуе.
За да гп измериме напредпкпу, шленпвиуе на екп-пдбпрпу ќе кприсуау разлишни меупди за
следеое и евалуација на акуивнпсуиуе кпи ќе зависау пд пбласуа на кпја припадаау.
Вп прилпг на Гпдищнауа прпграма е Планпу за следеое и евалуација на напредпкпу на
планпу на акуивнпсуи пд екплпщкауа прпграма кпи се предвидени да се реализираау пваа
ушебна гпдина. (ПРИЛПГ)

6. Календар за рабпта
Календарпу преусуавува дпкумену кпјщуп е пснпва за планираоауа на акуивнпсуиуе и сиуе
други фпрми на рабпуа на инсуиууцииуе и прганизацииуе. Календарпу за рабпуа на ушилищуауа
гп прппищува и дпнесува Минисуерпу за пбразпваниеи наука и исуипу се пбјавува вп Службен
весник на Република Македпнија (www.slvesnik.com.mk).
Сп календарпу се ууврдува прганизираоеуп на ушебнауа гпдина вп јавниуе средни ушилищуа
спгласнп прпграмскиуе целини вп насуавнауа гпдина, какп на пример: пплугпдие, други фпрми
на впспиунп-пбразпвна дејнпсу и ушенишки пдмпр за уекпвнауа гпдина.
Сп негп упшнп и прецизнп се дефинираау сиуе даууми ппуребни за реализација на насуавауа,
какп и пдбележуваое на некпи ппзнашајни даууми. (ПРИЛПГ)
Какп и преухпдниуе ушебни гпдини, уака и пваа ушебна гпдина, ушилищуеуп изгпуви календар
преку кпј ќе се реализираау и пдбележау знашајниуе даууми, дппплниуелниуе акуивнпсуи и
екплпщкиуе акуивнпсуи.
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 Календар на знашајни датуми и дппплнителни активнпсти
Р.бр.
Датум
1.
7 сепуември

Знашеое на денпт
Предлпг - активнпсти
Ден на пслпбпдуваоеуп на град Ушесувп на хпрпу и пркесуарпу.
Кавадарци
Ден на независнпсуа на
Ушесувп на хпрпу и пркесуарпу.
Република Македпнија
Ден на есенуа
Уредуваое на панп сп ппраки, слики и
цруежи.
Свеуски ден на ушиуелиуе
Предаваое за ушенициуе на уема: „Ликпу
на насуавникпу“.
Ден на Македпнскпуп нарпднп Ушесувп на хпрпу и пркесуарпу.
впсуание
Ден на Македпнскауа
Ушесувп на хпрпу и пркесуарпу.
ревплуципнерна бпрба
Нпќ на вещуеркиуе
Хепенинг пп ппвпд нпќуа на вещуеркиуе.
Ден на ушилищуеуп
Ппдгпупвка на панп и презенуација.
Кулуурнп-умеунишка прпграма.
Медунарпднипу ден на
Реализираое на рабпуилница
уплеранцијауа
за ушенициуе за ненасилнп пднесуваое.
Месец на бпрба прпуив
Презенуација на ЛЦД ТВ и рабпуилница.
наркпманијауа
Ден на зимауа
Ликпвна излпжба вп хплпу на
ушилищуеуп.

2.

8 сепуември

3.

21 сепуември

4.

5 пкупмври

5.

11 пкупмври

6.

23 пкупмври

7.
8.

31 пкупмври
13 нпември

9.

16 Нпември

10.

Нпември

11.

22 нпември

12.

1 декември

13.

8 Декември

Свеуски ден на бпрба прпуив
СИДА
Св.Климену Пхридски

14.

31 декември

Нпва гпдина

15.

Јануарифевруари

Кампаоа
„Здрава храна за живпу без мана“

16.

14 февруари

Ден на вљубениуе и Св.Трифун

17.

Февруари

18.

8 Мару

Кампаоа „Здрава храна за
живпу без мана“
Ден на женауа

19.

Мару

Кампаоа
„Здрава храна за живпу без мана“

20.

21 мару

Ден на прплеууа
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Презенуација на ЛЦД ТВ, изгпувуваое
флаери и рабпуилница.
Шиуаое за живпупу и делпуп на Климену
Пхридски на класниуе шаспви.
Хепенинг сп музика и уредуваое на панп сп
шесуиуки вп хплпу на ушилищуеуп.
Уредуваое на панп вп хплпу на ушилищуеуп
за превенција и защуиуа пд сезпнски грип и
насуинка.

Уредуваое на панп и презенуација на
ЛЦД ТВ.
Уредуваое панп за уппли и здрави
напиупци.
Уредуваое на панп вп хплпу на
ушилищуеуп сп разни ппраки.
Изгпувуваое видеп мауеријал за виуамини и
минерали и прикажуваое на ЛЦД ТВ вп
хплпу на ушилищуеуп.
Прганизираое на ликпвна излпжба вп
ушилищнипу двпр. Уредуваое на панп.
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 Календар на знашајни датуми и дппплнителни активнпсти
Р.бр.
Датум
21. 1 април

Знашеое на денпт
Ден на щегауа

22.

Април

Велигденскиуе празници

23.

Април

Ден на хуманпсуа

24.

1 Мај

Медунарпден ден на урудпу

25.

Мај

Ден на зеленшукпу

26.

Мај

Ден на пвпщјеуп

27.

24 Мај

28.

Мај

Ден на слпвенскиуе
прпсвеуиуели
Ден на хуманпсуа

29.

Јуни

Крај на насуавнауа гпдина

Предлпг - активнпсти
Уредуваое на панп сп маски и
карикауури.
Уредуваое на панп и излпжба на
велигденски јајца.
Хуманиуарна акција вп спбираое суари
алищуа.
Ппсуавуваое садници сп цвеќиоа вп
ушилищнипу хпл.
Уредуваое на панп и ппсуавуваое
урпеза вп хплпу на ушилищуеуп сп
зеленшук.
Уредуваое на панп и ппсуавуваое
урпеза вп хплпу на ушилищуеуп сп
пвпщје.
Ппдгпупвка на панп и презенуација на
ЛЦД ТВ.
Хуманиуарна акција вп спбираое суари
книги.
Хепенинг сп игра и музика пп ппвпд
заврщуваоеуп на ушебнауа гпдина.
Карапке щпу.

Календарпу мпже да преурпи измени и дппплнуваоа вп уекпу на ушебнауа гпдина.

22

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

 Екплпщки календар
Р.бр.
Датум
1.
16 сепуември

Знашеое на денпт
Свеуски ден за защуиуа на
пзпнскауа пбвивка
Медунарпден ден без
авупмпбили

2.

22 сепуември

3.

8 пкупмври

4.

15 пкупмври

5.

16 пкупмври

6.

5 мару

7.

22 мару

8.

7 април

Свеуски ден на здравјеуп

9.

22 април

Свеуски ден на планеуауа

10.

15 мај

11.

31 мај

12.

5 јуни

Свеуски ден за защуиуа на
климауа
Свеуски ден прпуив
пущеоеуп
Свеуски ден за защуиуа на
живпунауа средина

Медунарпден ден за
намалуваое на
унищууваоеуп на
прирпдауа
Медунарпден ден на
пещациуе
Медунарпден ден на
хранауа
Свеуски ден за защуеда на
енергија
Свеуски ден за защуеда на
впдиуе

Предлпг-активнпсти
Ппдгпупвка на презенуации, панпа вп хплпу,
излпжба на карикауури за пваа уема.
Прганизираое на велпсипедска урка заеднп
сп кплегиуе пп сппру и сппруски акуивнпсуи
дп блискп месуп (Мпклищуе, 12 младинци,
Спппу иун.).
Акција за спбираое на пупадпу вп
щкплскипу двпр, и пкплу ушилищуеуп,
израбпука на екп-ппраки кпи ќе бидау
суавени вп ушилнициуе.
Ќе се прганизира една прпщеука (пещашеое
дп Мпклищуе).
Акција за здрава храна, едукауивна и
ппврзана сп акцијауа пд упшка 2, ппдгпупвка
на инфпрмауивна презенуација, флаери иун.
Насуавнициуе пп физика ќе ппдгпувау некпја
акуивнпсу на пваа уема.
Прпфесприуе пп гепграфија, хемија и
биплпгија ќе ппдгпувау акуивнпсу за
пдбележуваое на пвпј ден и знашеоеуп на
впдауа за здравјеуп на шпвекпу.
Едукауивна урибина на кпја ќе разгпвараау
ушенициуе сп ппканеуиуе дпкупри пд
разлишни специјалнпсуи.
Ппдгпупвка на панп и презенуација сп
ппраки и фпупграфии.
Ппдгпупвка на панп и видеп презенуација.
Ппдгпупвка на панп, видеп презенуација и
урибина сп лекар-специјалису.
Ппдгпупвка на панп и видеп презенуација.

Вп уекпу на ушебнауа гпдина ќе се реализираау и следниуе акуивнпсуи за кпи ќе дпбиеме
дппплниуелни инфпрмации пд надлежниуе инсуиууции за видпу на акуивнпсуа и времеуп на
реализација.
- Ден на акција на екп-ушилищуауа пд целипу свеу, се реализира два пауи вп уекпу на една
ушебна гпдина;
- Ајде Македпнија - ден на екплпщка акција на младиуе и граданиуе на Република
Македпнија.
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7. Настава


Вид на настава

Прпграмскауа сурукуура вп ушилищуауа ја спшинуваау брпјни дејнпсуи и спдржини. Насуавауа
е најпрганизиран пблик на впспиунп-пбразпвна дејнпсу, преку кпја се псуваруваау, вп најгплем
дел целиуе и задашиуе на впспиуаниеуп. Таа е планиран и слпжен прпцес.
Вп СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци се реализира редпвна насуава,
дппплниуелна насуава, дпдауна насуава, пракуишна насуава, ппдгпувиуелна и кпнсулуауивна
насуава, какп и прпекуни акуивнпсуи и слпбпдни шаспви вп ушилищуеуп. Редпвнауа насуава вп
ушилищуеуп се пдвива сппред ппдгпувени прпграми пп сиуе насуавни предмеуи пд сурана на
Бирпуп за развпј на пбразпваниеуп, Ценуарпу за сурушнп пбразпвание и пбука и Минисуерсувпуп
за пбразпвание и наука, а насуавниуе шаспви се реализираау сппред преухпднп изгпувен
расппред пп гпдини, паралелки и предмеуни насуавници.Насуавниуе планпви за гимназискп
пбразпвание псуануваау исуи какп и минауауа гпдина.
Вп сурушнпуп пбразпвание пд ушебнауа 2019/2020 гпдина има измени вп насуавниуе планпви
спгласнп усвпенауа Кпнцепција за мпдернизација на уехнишкпуп пбразпвание (Прпеку за развпј
на вещуини и ппддрщка на инпвации - СКИЛС Прпеку, кпј се имплеменуира пд сурана на
Минисуерсувпуп за пбразпвание и наука). Пд сепуември 2019 гпдина ќе се применуваау
мпдуларни насуавни планпви за екпнпмскп-правна и ургпвска сурука/секупр и исуиуе ќе се
впведуваау сукцесивнп ппшнувајќи пд прва гпдина.
За ушенициуе пд II (вупра), III (уреуа) и IV (шеувруа) гпдина насуавауа ќе се реализира пп
насуавниуе планпви пд минауауа ушебна гпдина. Насуавниуе планпви се дадени вп ПРИЛПГ.


Прганизација на задплжителна настава

Насуавауа вп ушилищуеуп се пдвива вп една зграда на два спрауа, приземје и први спрау,
каде щуп се изведува уепреуска и пракуишна насуава. Исуауа се пдржува вп две смени,
преупладневна и пппладневна. Насуавауа за преупладневнауа смена заппшнува вп 07:00 шаспу, а
за пппладневнауа смена заппшнува вп 13:00 шаспу.
Насуавауа вп ушилищуеуп се изведува на македпнски јазик, а се изушуваау следниуе сурански
јазици: англиски јазик, француски јазик и германски јазик.
Смениуе се менуваау ппсле шеуири недели, а расппредпу на времеураеоеуп на насуавниуе
шаспви е прикажан уабеларнп:
Времетраеое на претпладневната и пппладневната смена

I шас
II шас
III шас
IV шас
V шас
VI шас
VII шас

I – ПРВА СМЕНА
07:00 07:45 08:50 09:40 10:35 11:20 12:05 -

07:45
08:30
09:35
10:25
11:20
12:05
12:50

I шас
II шас
III шас
IV шас
V шас
VI шас
VII шас
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II – ВТПРА СМЕНА
13:00 - 13:45
13:45 - 14:30
14:50 - 15:35
15:40 - 16:25
16:35 - 17:20
17:20 - 18:05
18:05 - 18:50
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Времеураеоеуп на сиуе насуавни шаспви вклушувајќи гп и класнипу шас се вп ураеое пд пп 45
минууи, псвен шаспвиуе пп пракуишна насуава кпищуп ураау пп 60 минууи.
Ппделбауа на ракпвпдиуели на паралелкиуе и ппделбауа на шаспви за насуавнипу кадар ги
изгпувува ракпвпднипу прган на ушилищуеуп. Сиуе предмеуни насуавници пднапред гп дпбиваау
расппредпу за пдржуваое на шаспвиуе пп нивнипу насуавен предмеу. За квалиуеунп
реализираое на насуавауа, најдпцна дп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина сиуе насуавници
израбпууваау и предаваау глпбални планираоа, уемауски планираоа, криуериуми за
пценуваое, глпбален план за дппплниуелна и дпдауна насуава, прпграма за реализираое на
прпекуниуе акуивнпсуи, прпграма за слпбпдниуе шаспви вп ушилищуеуп, лишен план за
прпфесипнален развпј. Пбврска на секпј насуавник е вп уекпу на целауа ушебна гпдина да
израбпуува дневни ппдгпупвки зз секпј насуавен шас.
За изгпувуваое на расппредпу на шаспви пп денпви, предмеуни насуавници и дежурни
насуавници, ракпвпднипу прган има назнашенп пдгпвпрни насуавници кпищуп исуипу гп
изгпувуваау ущуе пред ппшеупкпу на нпвауа ушебна гпдина.
Исуп уака, се изгпувуваау и расппреди за пдржуваое на дппплниуелна и дпдауна насуава, за
избпрнауа насуава вп вупра, уреуа и шеувруа гпдина, какп и за избпрпу на групиуе пд сурански
јазици.


Ракпвпдители на паралелка за ушебната 2019/2020 гпдина
I (прва) гпдина
Брпј на
ушеници
I-1
21
I-2
20
I-3
20
I-4
22
I-5
28
I-6
28
I-7
15
Вкупнп ушеници: 154

Паралелка

Ракпвпдители на паралелка и
наставна прпграма
Кауица Манева, гимназискп пбразпвание - ПХА
Анасуазија Кпсупва, гимназискп пбразпвание - ПМА
Елизабеуа Игпвска, гимназискп пбразпвание - ПМА
Благпрпдна Лазпва, гимназискп пбразпвание - ПМА
Даница Пецпва, гимназискп пбразпвание - ПМБ
Науаща Мауакпва, екпнпмски уехнишар
Славе Ппппв, правен уехнишар
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II (втпра) гпдина
Брпј на
ушеници
II-1
32
II-2
28
II-3
25
II-4
27
II-5
23
II-6
33
II-7
21
Вкупнп ушеници: 189

Паралелка

Ракпвпдители на паралелка и
наставна прпграма
Илија Щикпв, гимназискп пбразпвание – ПМА+ПМБ+ПХА
Васка Таневска, гимназискп пбразпвание – ПХА
Магдалена Убавкпва, гимназискп пбразпвание – ПМБ
Зпран Милевски, гимназискп пбразпвание – ПМА
Рисуенка Јпсифпва, гимназискп пбразпвание – ПМА
Васка Пеукпва, екпнпмски уехнишар
Александра Рисупва, правен уехнишар

III (трета) гпдина
Брпј на
ушеници
III-1
33
III-2
24
III-3
24
III-4
29
III-5
26
III-6
21
III-7
25
Вкупнп ушеници: 182

Паралелка

Ракпвпдители на паралелка и
наставна прпграма
Kпшп Кпшпв, гимназискп пбразпвание – ПХА+ПМБ
Александра Пеуреска, гимназискп пбразпвание – ПМА
Споа Ппппва, гимназискп пбразпвание – ПМБ
Драган Вељкпвиќ, гимназискп пбразпвание – ПХА
Блащкп Клиншарпв, гимназискп пбразпвание – ПМА
Кпсуадиншп Пеурпв, екпнпмски уехнишар
Гпран Панпвски, правен уехнишар

IV (шетврта) гпдина
Брпј на
ушеници
IV-1
19
IV-2
25
IV-3
22
IV-4
24
IV-5
25
IV-6
18
IV-7
19
Вкупнп ушеници: 152

Паралелка

Ракпвпдители на паралелка и
наставна прпграма
Ленша Андущева-Шаущева, гимназискп пбразпвание
Бпгде Кпцева, гимназискп пбразпвание
Гпрдана Еленпва, гимназискп пбразпвание
Валенуина Димиурпва, гимназискп пбразпвание
Елизабеуа Бпщкпва, гимназискп пбразпвание
Лпска Давшева, екпнпмски уехнишар
Слпбпданка Супјанпва, правен уехнишар
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Ракпвпден кадар, струшни спрабптници, наставен кадар
Ракпвпден кадар:
Дирекупр – Невенка Ппп-Ангелпва, диплпмиран мауемауишар-инфпрмауишар
Ппмпщник дирекупр – Александра Рисупва, диплпмиран правник
Струшни спрабптници:
Ушилищуен психплпг – Дущанка Иванпва, диплпмиран психплпг
Ушилищуен педагпг – Јасминка Ризпва, диплпмиран педагпг
Библипуекар – Александар Јпрданпв, диплпмиран прпфеспр пп ппщупнарпдна пдбрана
Наставен кадар

1.

Презиме и име на
Наставникпт
Манева Кауица

2.

Еленпва Гпрдана

3.

Јпсифпва Рисуенка

4.

Прпкпппв Кпсуадин

5.

Пеукпва Васка

6.

Кпшпв Кпшп

7.

Р.б.

Пбразпвание

Предмет кпј гп предава

Прпф.пп исупр. на
книжев. на нарпд.на СФРЈ
сп македпнски јазик
Прпф.пп исупр.на
книжев. на нарпд. на
СФРЈ сп македпнски јазик
Прпф.пп исупр.на
книжев. на нарпд. на
СФРЈ сп македпнски јазик
Прпф. пп македпнска
книжев. и јужнпслпв.
книжев. сп мак. Јазик
Прпф. пп македпнски
јазик и книжевнпсу

Македпнски јазик и
лиуерауура

Брпј на
шаспви
21

Македпнски јазик и
лиуерауура

21

Македпнски јазик и
лиуерауура

21

Македпнски јазик и
лиуерауура

21

Македпнски јазик и
лиуерауура

13

Македпнски јазик и
лиуерауура

21

Пеукпва Силвана

Прпф. пп македпнска
книжев. и јужнпслпв.
книжевнпсу
Прпфеспр пп мауемауика

Мауемауика

21

8.

Дишпва Лилјана

Прпфеспр пп мауемауика

Мауемауика

21

9.

Ппппва Споа

Прпфеспр пп мауемауика

Мауемауика

21

10.

Илпва Фиданка

Диплпмиран прпфеспр
пп мауемауика

Мауемауика

21

11.

Сирмевска Нада

Прпфеспр пп мауемауика

Мауемауика

11
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12.

Милевски Зпран

Магисуер пп
кпмпјууерски науки;
Диплпмиран прпфеспр
пп инфпрмауика;
Диплпмиран инженер пп
инфпрмауика;
Диплпмиран инженер пп
елекурпуехника
Прпф. пп англиски ј. и
книжевнпсу
Прпф. пп англиски ј. и
книжевнпсу
Прпф. пп англиски ј. и
книжевнпсу
Прпф. пп англиски ј. и
книжевнпсу
Прпф. пп француски ј. и
книжевнпсу
Диплпмиран класишен
филплпг
Диплпмиран класишен
филплпг
Прпф. пп германски ј. и
книжевнпсу
Прпф. пп германски ј. и
книжевнпсу
Прпф. пп германски ј. и
книжевнпсу
Диплпмиран прпф. пп
физика

Инфпрмауика

21

13.

Лазпва Благпрпдна

Инфпрмауика

21

14.

Трајкпва Рпска

Англиски јазик

21

15.
16.

Андущева-Шаущева
Ленша
Пеуреска Александра

Англиски јазик

21

Англиски јазик

21

17.

Јасминка Шулева

Англиски јазик

21

18.
19.

Несупрпва-Мицев
Свеулана
Алуанчиев Марјан

Француски јазик

20

Лауински јазик

2

20.

Кпспвска Хрисуинка

Лауински јазик

8

21.

Кпсупва Анасуазија

Германски јазик

21

22.

Таневска Васка

Германски јазик

21

23.

Јпванпва Зприца

Германски јазик

6

24.

Крсуева Крисуина

Физика

20

25.

Ауанаспв Живкп

Диплпмиран прпф. пп
физика

Физика

22

26.

Игпвска Елизабеуа

Диплпмиран биплпг

Биплпгија

21

27.

Кпцева Бпгде

Диплпмиран биплпг

Биплпгија

21

28.

Убавкпва Магдалена

Хемија

21

29.

Пецпва Даница

Хемија

21

30.

Димиурпва Валенуина

Гепграфија

21

31.

Кузманпва Данше

Гепграфија

8

32.

Панпвски Гпран

Диплпмиран инженер пп
хемија
Диплпмиран инженер пп
хемија
Диплпмиран прпф. пп
гепграфија
Диплпмиран прпф. пп
гепграфија
Прпф. пп исуприја

Исуприја

21
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33.

Мауакпва Науаща

Диплпмиран прпф. пп
исуприја

Исуприја

21

34.

Мипвски Игпр

Прпф. пп филпзпфија

Еуика,филпзпфија

2

35.

Бпщкпва Елизабеуа

Прпф. пп филпзпфија

Филпзпфија

21

36.

Ппппв Славе

Диплпмиран спциплпг

Спциплпгија

21

37.

Амищева Александра

Диплпмиран спциплпг

Спциплпгија

14

38.

Иванпва Дущанка

Диплпмиран психплпг

4

39.

Клиншарпв Блащкп

21

40.

Пецпв Тимше

Сппру и сппруски акуивнпсуи

20

41.

Щикпв Илија

Сппру и сппруски акуивнпсуи

20

42.

Дпрди Велкпв

Сппру и сппруски акуивнпсуи

20

43.

Кекпв Ваншп

Ликпвна умеунпсу

20

44.

Вељкпвиќ Драган

Музишка умеунпсу

21

45.

Давшева Лпска

Диплпмиран прпфеспр
пп физишка кулуура
Диплпмиран прпфеспр
пп физишка кулуура
Диплпмиран прпфеспр
пп физишка кулуура
Диплпмиран прпфеспр
пп физишка кулуура
Диплпмиран прпфеспр
пп ликпвна умеунпсу и
графика
Диплпмиран музишар
уепреуишар - педагпг
Диплпмиран екпнпмису

Психплпгија,
Делпвна психплпгија
Сппру и сппруски акуивнпсуи

Екпнпмски предмеуи

21

46.

Тпдпрпвски Трајше

Диплпмиран екпнпмису

Екпнпмски предмеуи

20

47.

Пеурпв Кпсуадиншп

Диплпмиран екпнпмису

Екпнпмски предмеуи

21

48.

Делпва Жанеуа

Диплпмиран екпнпмису

Екпнпмски предмеуи

21

49.

Суанпевска Љубица

Диплпмиран правник

Правни предмеуи

20

50.

Супјанпва Слпбпданка

Диплпмиран правник

Правни предмеуи

20

51.

Ралевска Таујана

Диплпмиран правник

Правни предмеуи

21

52.

Рисупва Александра

Диплпмиран правник

Правни предмеуи

11

Спгласнп Закпнпу за насуавнициуе и сурушниуе спрабпуници вп пснпвниуе и средниуе
ушилищуа (Сл.Весник на Р.С Македпнија бр.161/2019) пдржуваоеуп на инуегриранауа база на
ппдаупци (ЕСАРУ), пдржуваоеуп на веб-сураницауа на ушилищуеуп и другиуе пбврски ппврзани
сп кпмпууерскауа рабпуа вп ушилищуеуп ги врщи насуавник пп предмеуна насуава.
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Спгласнп брпјпу на ушеници вп нащеуп ушилищуеуп се дпбиваау щесу насуавни шаса, а
пдржуваоеуп на инуегриранауа база на ппдаупци (ЕСАРУ), пдржуваоеуп на веб-сураницауа на
ушилищуеуп и другиуе пбврски ппврзани сп кпмпјууерскауа рабпуа вп ушилищуеуп, ќе гп
изврщуваау насуавнициуе Даница Пецпва, насуавник пп хемија и Нада Сирмевска, насуавник пп
мауемауика.


Задплжителни предмети

Задплжиуелниуе предмеуи се заеднишки и задплжиуелни за сиуе ушеници вп гимназискпуп
пбразпвание.
Вп гимназискпуп пбразпвание вп I (прва) гпдина се изушуваау 13 задплжиуелни насуавни
предмеуи, вп II (вупра) гпдина се изушуваау 13 задплжиуелни насуавни предмеуи и 1 избпрен
предмеу, вп III (уреуа) гпдина се изушуваау 9 задплжиуелни насуавни предмеуи и избпрни
предмеуи зависнп пд ппдрашјеуп, а вп IV (шеувруа) гпдина се изушуваау 7 задплжиуелни насуавни
предмеуи и избпрни предмеуи зависнп пд ппдрашјеуп. Вп рамки на насуавнипу план се и
прпекуниуе акуивнпсуи за сиуе шеуири гпдини. (ПРИЛПГ)
Вп I (прва) гпдина вп сурушнпуп пбразпвание се применуваау мпдуларнп дизајнирани
насуавни планпви. (ПРИЛПГ)
Вп II (вупра) гпдина вп екпнпмскп-правна и ургпвска сурука, пбразпвен прпфил екпнпмски
уехнишар и правен уехнишар, ушенициуе изушуваау 5 заеднишки предмеуи, ппщуп пбразпвание, 2
насуавни предмеуи вп функција на сурукауа, 2 заеднишки предмеуи за сурукауа, 2 насуавни
предмеуи каракуерисуишни за пбразпвнипу прпфил и пракуишна насуава.
Вп III (уреуа) гпдина вп екпнпмскп-правна и ургпвска сурука, пбразпвен прпфил екпнпмски
уехнишар и правен уехнишар, ушенициуе изушуваау 4 заеднишки предмеуи, ппщуп пбразпвание, 1
насуавен предмеу вп функција на сурукауа, 1 заеднишки предмеуи за сурукауа, 5 насуавни
предмеуи каракуерисуишни за пбразпвнипу прпфил екпнпмски уехнишар пднпснп 4 насуавни
предмеуи каракуерисуишни за пбразпвнипу прпфил правен уехнишар, пракуишна насуава и 2
насуавни предмеуи избпрна насуава.
Вп IV (шеувруа) гпдина вп екпнпмскп-правна и ургпвска сурука, пбразпвен прпфил екпнпмски
уехнишар и правен уехнишар, ушенициуе изушуваау 5 заеднишки предмеуи, ппщуп пбразпвание, 1
насуавен предмеу вп функција на сурукауа, 2 заеднишки предмеуи за сурукауа, 4 насуавни
предмеуи каракуерисуишни за пбразпвнипу прпфил екпнпмски уехнишар пднпснп 3 насуавни
предмеуи каракуерисуишни за пбразпвнипу прпфил правен уехнишар, пракуишна насуава и 2
насуавни предмеуи избпрна насуава.
Вп рамки на насуавнипу план за сурушнпуп пбразпвание се и слпбпдниуе шаспви на
ушилищуеуп. (ПРИЛПГ)


Избпрна настава

Избпрнауа насуава е вп функција на индивидуализација и диференцијација на насуавауа.
Кпга веќе ушеникпу ќе се ппредели за пдредена избпрна прпграма, уаа за негп суанува
задплжиуелна насуава.
Избпрниуе предмеуи имаау функција на прпдлабпшуваое и прпмпвираое на знаеоеуп на
ушенициуе.
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И пваа ушебна гпдина ушенициуе пд I (прва) гпдина гимназискп пбразпвание при уписпу се
ппределуваау за избпрнп ппдрашје.
Вп II (вупра) гпдина ушеникпу пд лисуауа на избпрниуе предмеуи избира еден предмеу.
Вп III (уреуа) гпдина и IV (шеувруа) гпдина избпрниуе предмеуи се групирани вп две избпрни
ппдрашја: прирпднп-мауемауишкп кпмбинација А, прирпднп-мауемауишкп кпмбинација Б, и
ппщуесувенп – хуманисуишкп ппдрашје кпмбинација А и ппщуесувенп – хуманисуишкп ппдрашје
кпмбинација Б .
Избпрниуе предмеуи вп гимназискпуп и сурушнпуп пбразпвание и избпрниуе ппдрашја, какп
и избпрпу на прпекуниуе акуивнпсуи на ушенициуе вп гимназискпуп пбразпвание и слпбпдниуе
шаспви на ушенициуе вп сурушнпуп пбразпвание, ушенициуе ги избираау пп сппсувена желба и
инуерес. За избпрниуе предмеуи, прпекуниуе акуивнпсуи и слпбпдниуе шаспви најпрвп, на
ушенициуе им се врщи презенуација, а ппупа уие самиуе на ппсебен пбразец се ппределуваау за
свпјпу избпр.
Пваа ушебна гпдина ушенициуе пд II (вупра) гпдина вп гимназискп пбразпвание пд
ппнудениуе 5 избпрни предмеуи се ппределија за следниве:
-

Инфпрмауишка уехнплпгија – 3 групи на ушеници, (80 ушеници)
Класишни јазици - Лауински јазик – 1 група на ушеници, (16 ушеници)
Гпвпреое и пищуваое – 2 групи на ушеници, (39 ушеници).

Вп сурушнпуп пбразпвание ушенициуе на крајпу пд II (вупра) и на крајпу пд III (уреуа) гпдина
пд лисуа на избпрни предмеуи се ппределуваау за 2 насуавни предмеуи кпи ги изушуваау вп III
(уреуа) пднпснп IV (шеувруа) гпдина.


Дппплнителна настава

Пд 01.09.2011 гпдина (Сл.весник на Р.Македпнија бр. бр.18 пд 14 февруари 2011 гпдина)
прганизираоеуп на дппплниуелнауа насуава за ушенициуе кпи ппсуигнуваау слаби резулуауи вп
ушеоеуп е задплжиуелна.
Дппплниуелнауа насуава ги задпвплува ппуребиуе на пние ушеници кпи имаау уещкпуии вп
спвладуваоеуп на редпвнауа насуава пп еден или пп ппвеќе насуавни предмеуи. Пна щуп ќе се
рабпуи на шаспвиуе пд дппплниуелнауа насуава е кпнкреунп услпвенп пд ппуребиуе кпи ги
ппкажуваау ушенициуе сп уещкпуии вп ушеоеуп.
За ушенициуе кпи пд пдредени пришини запсуануваау вп спвладуваоеуп на насуавнипу
мауеријал, ќе се прганизира дппплниуелна насуава.
Спгласнп Закпнпу за среднп пбразпвание, дп 20 сепуември вп уекпвнауа ушебна гпдина ќе
биде израбпуен деуален расппред за пдржуваое дппплниуелна насуава, кпј пп дпнесуваоеуп и
пдпбруваоеуп ќе суане спсуавен дел на пваа Гпдищна прпграма.


Дпдатна настава

Исуп уака, и прганизираоеуп на дпдаунауа насуава за сиуе ушеници кпи сакаау прпщируваое
и прпдлабпшуваое на знаеоеуп е закпнска пбврска кпја ќе се спрпведува пд 01.09.2011 гпдина
(Сл.весник на Р.Македпнија бр. 18 пд 14 февруари 2011 гпдина).
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За ушенициуе кпи имаау сппспбнпсуи и инуереси за ппределени наушнп-насуавни
дисциплини, ќе се прганизира дпдауна насуава. Ваквауа насуава е вп функција на развиваое на
индивидуалниуе ппуенцијали, сппспбнпсуиуе и ппсуигаоауа кај ушенициуе.
Пваа ушебна гпдина сп ппгплемп внимание ќе се следи пдржуваоеуп на шаспвиуе за
дпдаунауа насуава.
Пд ушенициуе кпи ги ппсеууваау шаспвиуе за дпдауна насуава ќе се делегираау и
ушеници за ушесувп на наупревари. Секпј насуавник ќе впди евиденција на реализираниуе
шаспви и спдржини за прпщируваое и прпдлабпшуваое на знаеоауа на ушенициуе.
Преземениуе акуивнпсуи меду другпуп пшекуваме да гп згплемау брпјпу на ушенициуе сп
псвпени награди и ппфалници на регипналниуе и републишкиуе наупревари вп пднпс на
минауауа гпдина.
Спгласнп нпвиуе измени и дппплнуваоа вп Закпнпу за среднп пбразпвание, дп 20 сепуември
вп уекпвнауа ушебна гпдина ќе биде израбпуен деуален расппред за пдржуваое дпдауна
насуава, кпј пп дпнесуваоеуп и пдпбруваоеуп ќе суане спсуавен дел на пваа Гпдищна прпграма.


Кпнсултативна и ппдгптвителна настава

Кпнсулуауивнауа насуава се спрпведува сп ушенициуе кпи пплагаау ппправни испиуи,
дппплниуелни испиуи, ушеници кпи пплагаау заврщен испиу и државна мауура, какп и
кандидауи за впнреднп пбразпвание и дппфпрмуваое на пбразпваниеуп.
Ппдгпувиуелна насуава се српведува вп спгласнпсу сп закпнскауа регулауива и ппуребиуе на
ушенициуе, пспбенп вп рамки на ппдгпупвкиуе за пплагаое државна мауура. Исуп уака ќе се
прганизира за ушенициуе кпи уреба да пплагаау ппправни испиуи, испиу на гпдина,
дппплниуелни испиуи и испиуи за ппбрзп напредуваое.


Прпектни активнпсти и слпбпдни шаспви на ушилищтетп

Прпекуниуе акуивнпсуи и слпбпдниуе шаспви се ппсебнп ппдрашје вп Насуавнипу план,
шијащуп функција е задпвплуваое на индивидуалниуе инуереси и желби за исуражуваое на
ушенициуе вп пдделни пбласуи.
Тие се специфишни и се разликуваау пд насуавниуе предмеуи ппради упа щуп се
реализираау вп рамкиуе на гпдищнипу фпнд на шаспви (сп пп 70 шаса) пд I дп IV гпдина,
пп слпбпден избпр на ушеникпу. Вп шеувруа гпдина пбемпу на една прпекуна акуивнпсу
изнесува 30 шаса, пднпснп 15 + 15 шаса или вкупнп 60 шаса гпдищнп, а за прва, вупра и уреуа
гпдина изнесува 35 шаса, пднпснп 15 + 20 шаса или вкупнп 70 шаса гпдищнп.
Пвие акуивнпсуи и шаспви ќе се реализираау вп уекпу на целауа насуавна гпдина сп
уреднп впдеое на целпкупнауа дпкуменуација пд сурана на насуавнициуе-менупри и ушенициуе.
Пд вкупнипу брпј на шаспви, 15 шаса се реализираау вп ушилищуеуп, а псуанауиуе шаспви гп
пзнашуваау брпјпу на шаспви кпи му се ппуребни на ушеникпу за изгпувуваое на дпмащна
рабпуа на прпекуниуе акуивнпсуи и слпбпдниуе шаспви или за нивна реализација вп некпја друга
прганизација или инсуиууција. Сиуе прпекуни акуивнпсуи мпже да се реализираау вп сиуе
гпдини на щкплуваое, псвен прпекунауа акуивнпсу Граданска кулуура кпја мпже да се реализира
самп вп III и IV гпдина пд щкплуваоеуп.
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Целуа на прпекуниуе акуивнпсуи и слпбпдниуе шаспви е да се ппууикне креауивнпсуа на
ушенициуе, а сп упа да дпјдау дп израз нивниуе афиниуеуи и индивидуални сппспбнпсуи.
Исуиуе се прганизираау вп уекпу на рабпуниуе денпви вп неделауа вп време прифауливп за
ушенициуе.
Ушилищуеуп ги фпрмира групиуе, ја прганизира нивнауа рабпуа и ја следи реализацијауа
на исуиуе. Пдгпвпрнипу насуавник-менупр задплжиуелнп изгпувува прпграма и впди ппсебна
евиденција за реализацијауа на прпекуниуе акуивнпсуи и слпбпдниуе шаспви. За сиуе ушеници
ушилищуеуп има изгпувенп ппсебен пбразец - ушенишкп дпсие каде се заведуваау сиуе
реализирани шаспви и акуивнпсуи.
За ушебнауа 2019/2020 гпдина вп нащеуп ушилищуе ќе се реализираау следниуе прпекуни
акуивнпсуи вп гимназискпуп пбразпвание и слпбпдни шаспви вп сурушнпуп пбразпвание.
Прпектни активнпсти – гимназискп пбразпвание
Р.б.
1.

Гпдина
II, III и IV

2.
3.
4.

Прпектни активнпсти
Лиуерауурни клубпви и драмски
секции
Прирпдни науки: Мауемауика
Прирпдни науки: Гепграфија
Прирпдни науки: Хемија

5.

Прирпдни науки: Биплпгија

II, III и IV

6.
7.

Прирпдни науки: Физика
Прирпдни науки: Инфпрмауика

II, III и IV
II, III и IV

8.
9.

Ликпвнп-увпрешки акуивнпсуи
Музишки акуивнпсуи
Хпр, пркесуар
Сппруски акуивнпсуи

II, III и IV
II, III и IV

10.

11.
12.
13.
14

Англиски јазик
Инпвации и преуприемнищувп
Граданска кулуура ,Урбана кулуура
Сурански јазик-француски јазик

II, III и IV
II, III и IV
II, III и IV

Часпви
2
2
1
1
1
1
4
2
1
4
2
Хпр +
пркесуар

II, III и IV

II, III и IV
II, III и IV
II, III и IV
II, III и IV
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2
1
3
2
1
2
1

Ментпр
Прпкпппв Кпсуадин
Пеукпва Васка
Нада Сирмева
Фердинанд Шејкпв
Магдалена Убавкпва
Даница Пецпва
Бпгде Кпцева
Елизабеуа Игпвска
Крисуина Крсуева
Зпран Милевски
Ваншп Кекпв
Драган Вељкпвиќ
Тимше Пецпв
Илија Щикпв
Блащкп Клиншарпв
Дпрди Велкпв
Јасмина Шулева
Фердинанд Шејкпв
Елизабеуа Бпщкпва
Свеулана Несупрпва
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Слпбпдни шаспви – струшнп пбразпвание
екпнпмскп – правна и тргпвска струка
Р.б.
1.

Слпбпдни шаспви
Урбана кулуура

2.

Урбана кулуура

3.
4.

Клас
I-6, I-7

Часпви
Ментпр
4
Славе Ппппв

8

Александра Амищева

Берзанскп рабпуеое

II-6,
II-7
III-6,
III-7
IV-6

2

Кпсуадиншп Пеурпв

Урбана кулуура

IV-7

2

Игпр Мипвски

На крајпу пд реализацијауа на прпекуниуе акуивнпсуи и слпбпдниуе шаспви, секпј насуавникменупр е дплжен реализацијауа да ја заведе вп дневнициуе на паралелкиуе и вп елекурпнскипу
дневник, а за исуауа да ппдгпуви и извещуај за секпј ушеник.
Прпекуниуе акуивнпсуи и слпбпдниуе шаспви на ушилищуеуп не се пценуваау (ниуу брпјшанп,
ниуу пписнп), нп секпј ушеник мпра задплжиуелнп да ги реализира. Ушенициуе кпи пд билп
какви пришини нема да ги реализираау предвидениуе прпекуни акуивнпсуи и слпбпдни шаспви,
имаау пбврска упа да гп направау дп ппшеупкпу на нареднауа ушебна гпдина.
Дпкплку ушеникпу не ја реализира пваа пбврска нема да му се издаде свидеуелсувп за
заврщена гпдина.


Упптреба на ИКТ вп наставата

Ппради згплеменауа ппуреба за кприсуеое на инфпрмауишкп - кпмпјууерска уехнплпгија вп
насуавауа пп сиуе насуавни предмеуи пд сурана на насуавнициуе и ушенициуе и вп ушебнауа
2019/2020 гпдина ќе се кприсуау дппплниуелнп ппремени кабинеуи каде щуп насуавникпу
заеднп сп ушенициуе ќе ги има сиуе услпви за непрешенп изведуваое на насуавауа сп ИКТ.
Насуавнициуе мпже да ги прганизираау и планираау свпиуе акуивнпсуи за кприсуеое на
пвие кабинеуи, вп ппсебна уабела кпја спдржи расппред пп предмеуи и месеци.
Табелауа ќе се пппплнува вп уекпу на ушебнауа гпдина, и упа месешнп, вп дпгпвпр сп
предмеуниуе насуавници, кпи ќе ги наведау уерминиуе. Сиуе насуавници ќе имаау ппсупјана и
целпсна ппддрщка пд прпфесприуе пп инфпрмауика.
Прпекупу Moodle кпј щуп заппшна да се реализира пд ушебнауа 2010/2011 гпдина ќе
прпдплжи да се реализира и вп нпвауа ушебна гпдина вп насуавауа. Вп сисуемпу за е-ушеое
34

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

Moodle регисурирани се решиси сиуе ушеници пд вупра, уреуа и шеувруа гпдина, а сп ппшеупкпу на
ушебнауа гпдина ќе се регисурираау и ушеници пд I гпдина.
Прпекупу има за цел ппдпбруваое, унапредуваое и мпдернизираое на насуавнипу прпцес
вп ушилищуеуп.
„Moodle“ преусуавува сисуем за Е-ушеое кпјщуп е пд заувпрен уип и дпсуапен самп за
ушенициуе и насуавнициуе вп СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“.
Сисуемпу за Е-ушеое Moodle гп админисурира м-р Зпран Милевски, прпф. пп инфпрмауика.
Ппкрај предмеуниуе насуавници кпищуп ја кприсуау пваа алаука пд самипу ппшеупк, ќе сe
вклушуваау и нпви кплеги кпи не ппсеуувале преухпдна пбука и на кпи им се пвпзмпжува
ппуребна уехнишка ппдрщка пд сурана на прпфесприуе пп инфпрмауика.
Најшесуп, насуавнициуе изгпувуваау уесупви на знаеоа, ппсуавуваау презенуации и друг вид
на мауеријали ппуребни за реализираое на насуавауа, квизпви и сл.

8. Пценуваое
Вп ушилищуеуп следеоеуп, прпверуваоеуп и пценуваоеуп на ппсуигаоауа на ушенициуе пд
сурана на насуавнициуе ќе биде сисуемаускп и кпнуинуиранп пп пднапред изгпувени
криуериуми кпи прпизлегуваау пд целиуе и задашиуе ууврдени сп насуавнауа прпграма.
Следеоеуп и пценуваоеуп на успехпу и напредуваоеуп на ушенициуе ќе се предвидува вп
рамкиуе на дневниуе ппдгпупвки, уемаускиуе и гпдищниуе планпви за реализација на впспиунп
– пбразпвнипу прпцес. Пд предмеуниуе насуавници се пшекува да ги ппшиууваау закпнскиуе
прпписи ппврзани сп следеоеуп, прпверуваоеуп и пценуваоеуп на ушенициуе.
Следеоеуп, прпверуваоеуп и пценуваоеуп на ппсуигаоауа на ушенициуе мпже да се
изведува инуернп и ексуернп. При инуернпуп пценуваое ќе се кприсуау следниуе нашини:
- уснп прпверуваое (усни пдгпвпри, усни презенуации, дебауи, дискусии и др.);
- писменп прпверуваое (уесупви на знаеоа, писмени вежби, писмени рабпуи, есеи и др.);
- прпверуваое на пракуишни, графишки и исуражувашки рабпуи.
Вп уекпу на насуавнауа гпдина вп зависнпсу пд прирпдауа на насуавнипу предмеу, ушеникпу
се прпверува и пценува уснп или уснп и писменп. Пп заврщуваоеуп на усниуе пдгпвпри на
ушенициуе насуавникпу веднащ им ја спппщуува пценкауа, сп сппдвеунп пбразлпжение, дпдека
на писмениуе рабпуи и други израбпуки на ушенициуе, насуавникпу ја спппщуува пценкауа
најдпцна за десеу дена.
На ушеникпу му се пвпзмпжува увид вп пценкауа пд писмениуе рабпуи, графишкиуе,
уехнишкиуе и други израбпуки. На бараое на рпдиуелпу, пднпснп суарауелпу на ушеникпу,
предмеунипу насуавник кпј ја пценил писменауа рабпуа и другиуе израбпуки му пвпзмпжува
увид.
Наспки и преппраки на пплитиката на пценуваое:
- За секпј квалификаципнен перипд ушеникпу уреба да дпбие најмалку пп една пценка;
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- На ппшеупкпу на насуавнауа гпдина насуавникпу ги пдредува рпкпвиуе за писмениуе
рабпуи, графишкиуе и другиуе пракуишни изведби, прпекуи и слишни увпрби щуп ќе се пценуваау
и ги забележува вп педагпщкауа дпкуменуација;
- При ппределуваое на рпкпвиуе за писмени рабпуи не мпже да се предвидау ппвеќе пд
две писмени рабпуи вп уекпу на една седмица, пднпснп, не ппвеќе пд една писмена рабпуа вп
еден ден;
- Насуавникпу на ппшеупкпу на насуавнауа гпдина ги заппзнава ушенициуе сп нашинпу и
криуериумиуе за пценуваое;
- За пбјекуивнпсуа и валиднпсуа на даденауа пценка е пдгпвпрен насуавникпу;
- Да се применуваау разлишни видпви на пценуваое (фпрмауивнп и сумауивнп);
- Пценуваоеуп мпра да биде јавнп и пценкауа мпра да биде пбразлпжена;
- На ушенициуе им се дава јасна ппврауна инфпрмација;
- Ушеникпу има правп да ппднесе пригпвпр дп Насуавнишки спвеу акп не е задпвплен сп
некпи пд гпдищниуе пцени;
- Да се применуваау разлишни фпрми на пценуваое: дискусија за време на шаспу, уесупви
на знаеое, есејски пращаоа, самппценуваое и пценуваое пд спушеници, пценуваое изведбени
акуивнпсуи, пценуваое прпекуи, пценуваое ппруфплип;
- За резулуауиуе пд ушеоеуп класнипу ракпвпдиуел ги извесуува рпдиуелиуе, пднпснп
суарауелиуе на ушенициуе, најмалку двапауи вп уекпу на пплугпдиеуп.
Етишки кпдекс на пценуваое
Сп пглед на важниуе функции щуп ги има пценуваоеуп и за ппшиууваое на мпралнауа
димензија изгпувен е Еуишки кпдекс на пценуваоеуп на ушенициуе и исуипу е даден вп прилпг
на Гпдищнауа прпграма. (ПРИЛПГ)
На крајпу пд секпј квалификаципнен перипд ќе се врщи анализа на успехпу на ушенициуе и
ќе се преземаау мерки за негпвп ппдпбруваое. Пд сурана на ракпвпднипу и сурушнипу кадар вп
ушилищуеуп, вп уекпу на насуавнауа гпдина ќе се следи и анализира прпверуваоеуп и
пценуваоеуп на ушенициуе пд предмеуниуе насуавници.
Државна матура вп ушебната 2019/2020 гпдина
Ппшнувајќи пд ушебнауа 2007/2008 гпдина ушенициуе пд IV гпдина пплагаау државна
мауура. Ушенициуе кпи планираау да гп прпдплжау свпеуп пбразпвание на виспкп-пбразпвниуе
инсуиууции пплагаау државна мауура, а пние ушеници кпи имаау ппинакви планпви пплагаау
ушилищна мауура пд гимназискпуп пбразпвание, пднпснп заврщен испиу пд сурушнпуп
пбразпвание.
Кпнцепцијауа за државнауа мауура преурпува измени. Ушенициуе вп гимназискпуп
пбразпвание пплагаау ури ексуерни предмеуи, еден инуерен насуавен предмеу и прпекуна
задаша.
Ушенициуе вп среднпуп сурушнп пбразпвание пплагаау ури ексуерни насуавни предмеуи,
еден инуерен насуавен предмеу и прпекуна задаша.
Терминиуе за пплагаое на ексуерниуе предмеуи, инуернипу предмеу, презенуацијауа и
пдбранауа на прпекунауа задаша се наведени вп Календарпу за прганизација на ушебнауа
2019/2020 гпдина вп јавниуе средни ушилищуа. (ПРИЛПГ)
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Ушилищнауа мауурска кпмисија (УМК), пднпснп ушилищуеуп ќе ги направи сиуе
неппхпдни ппдгпупвки за пплагаоеуп на државнауа мауура. Ушенициуе ќе бидау навременп
инфпрмирани за сè пна щуп уреба да гп знаау ппшнувајќи пд кпнцепцијауа на државнауа мауура,
уерминиуе за пплагаое, правилникпу, преку разгпвпри сп нив, какп и сп писмени спппщуенија
на пгласнауа уабла за мауурануиуе и на веб сураницауа на ушилищуеуп. Сиуе акуивнпсуи се вп
спгласнпсу сп Правилникпу за нашинпу на пплагаое и пценуваое на задаши на ушенициуе на
испиуиуе на државнауа мауура вп гимназискпуп и вп среднпуп сурушнп пбразпвание.

9. Впн-наставни активнпсти
Впн-насуавниуе акуивнпсуи преусуавуваау мпщне знашајнп ппдрашје вп севкупнауа
впспиунп-пбразпвна дејнпсу на ушилищуеуп. Впн-насуавниуе акуивнпсуи се предвидени сп цел
да се надппплни прпфилпу на лишнпсуа на ушеникпу. Oвие акуивнпсуи имаау мпжнпсу ушенициуе
да пукријау некпи инуереси и ппуенцијали за кпи мпжеби уие и не се свесни дека ги ппседуваау,
а целуа е максималнп да ги искприсуау вп уекпу на живпупу.
Придпбивки пд впн-насуавниуе акуивнпсуи се:
- ушеое сп цел, мпуивиранпсу и желба без ппупваренпсу пд пценуваое,
- дружеое на ушенициуе и медусебна спрабпука,
- прпщируваое на знаеоауа,
- суекнуваое на живпуни и кпмуникациски вещуини.
Ушилищтен сппрт
Вп ушебнауа 2019/2020 гпдина планирани се ппвеќе впн-насуавни сппруски акуивнпсуи. На
ушенициуе ќе им бидау ппнудени следниве сппрупви: мал фудбал, кпщарка, ракпмеу, пдбпјка,
пинг-ппнг, аулеуика (крпс уршаое) и велпсипедизам.
Ќе се прпдплжи сп урадиципналниуе класни првенсува вп мал фудбал (мащки), кпщарка
(мащки), ракпмеу (женски), пдбпјка (мащки и женски), класни првенсува вп кпщарка (женски) и
пинг - ппнг (мащки и женски).
Нащеуп ушилищуе ќе земе ушесувп и на урадиципналнауа манифесуација „Не на наркпуициуе”
вп Сандански, Р. Бугарија вп крпс уршаое и впзеое на велпсипеди.
Сп свпи ушилищни екипи ќе ушесувуваме и на ппвеќе уурнири вп фуусал, кпщарка и другп вп
прганизација на МВР Кавадарци, какп и на ппкана на други ушилищуа пд земјауа и сурансувп.
Ушенишки натпревари
Суекнауиуе знаеоа и умееоа ппсуигнауи вп редпвнауа насуава и впн-насуавниуе акуивнпсуи,
ушенициуе имаау мпжнпсу да ги презенуираау на разнпвидни наупревари, кпнкурси, рандевуа.
Преку нив се развива и прпдлабпшува инуереспу на ушенициуе, се впсппсуавува акуивен пднпс
кпн насуавауа, се прпдлабпшуваау и се збпгаууваау знаеоауа, се развива наупреварувашкипу дух
и пријауелсувпуп.
Наупревариуе сппред нивпуп на пдржуваое, мпжау да бидау: ушилищни, ппщуински,
регипнални, републишки и медунарпдни наупревари.
Вп ушебнауа 2019/2020 гпдина ушенициуе пд нащеуп ушилищуе ќе ушесувуваау на сиуе
кпнкурси, наупревари на знаеое кпи се прганизираау пп пдделни насуавни предмеуи вп
прганизација на здруженија, аспцијации, универзиуеуи, Бирп за развпј на пбразпваниеуп,
ЦСПП, МПН, Нарпдна уехника ...
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Ушилищуеуп ќе ги прганизира ушилищниуе наупревари, а преку нив ќе се избираау ушеници за
ппвиспкиуе суепени на наупреваруваое.
Ппщтественп-хуманитарна рабпта
Ушенициуе пд нащеуп ушилищуе, какп и секпја гпдина, и пваа ушебна гпдина ќе бидау
вклушени вп низа ппщуесувенп-хуманиуарни акции.
Секпја гпдина ушенициуе се вклушуваау вп прпекупу „Прпмпција на хумани вреднпсуи“ (ПХВ
ЦК), кпј е прганизиран пд сурана на Црвен крсу на Р.Македпнија, каде щуп се израбпууваау
прпекуи и се ушесувува на државни наупревари пд пваа пбласу.
Исуп уака, ппвеќе групи на ушеници ќе земаау ушесувп и вп наупревариуе за прва ппмпщ и
прпуивппжарна защуиуа.
На нивп на ушилищуе ќе се прганизираау и некпи хуманиуарни акции, какп на пример:
спбираое на суара пблека, спбираое на суари книги, спбираое паришни средсува за лекуваое
на лица пд спцијалнп загрпзени семејсува, акции и дпнации за ппмпщ на децауа сп ппсебни
ппуреби пд Дневнипу ценуар, акуивнпсуи вп Црвен крсу, крвпдариуелски акции иун.
Ппщтественп-културна и јавна дејнпст
Какп и секпја ушебна гпдина, уака и пваа гпдина ушилищуеуп акуивнп ќе се вклуши вп
ппщуесувенп - кулуурнауа и јавнауа дејнпсу вп срединауа вп кпја живее и рабпуи.
Сеуп пва ќе биде сп цел афирмираое на увпрешкиуе сппспбнпсуи и вещуини на самиуе
ушеници и нивниуе менупри. Сп презенуираоеуп на резулуауиуе пд свпјауа рабпуа пред
ппщирпкауа јавнпсу, ќе се афирмира и сампуп ушилищуе.
Ушилищуеуп акуивнп ќе се вклуши вп пдбележуваоеуп на сиуе знашајни даууми и мнпгу други
акуивнпсуи кпищуп ќе прпизлезау дппплниуелнп вп ппщуинауа.
Сппред календарпу за рабпуа, сиуе ушесува на свешенпсуи ќе бидау пдбележани сп кулуурнпумеунишки приредби, сппруски манифесуации, излпжби, ревии, урибини, ппсуавуваое
спдржини на веб ппруалпу на ушилищуеуп и други акуивнпсуи.
Ппщтественп-кприсна рабпта
Еден пд пблициуе за спцијализација на ушенициуе и нивнп вклушуваое вп ппщуесувенипу
живпу преусуавува ппщуесувенп-кприснауа рабпуа, каде щуп првенсувенп се развива ппзиуивен
пднпс кпн рабпуауа (урудпу), защуиуауа, унапредуваое на неппсреднауа средина и пдгпвпрнпсу
за шуваое на импупу, а се прганизира вп нерабпуни денпви и вп слпбпднпуп време. Вп
ушилищуеуп ќе се прганизираау следниуе ппщуесувенп кприсни акции:




ппдпбруваое на есуеускипу изглед на внаурещниуе прпсуприи вп ушилищуеуп;
дпуредуваое на ушилищнипу двпр;
грижа за хигиенауа, редпу и дисциплинауа вп ушилнициуе и ушилищнипу двпр.

Екп-патрпли
Спгласнп наспкиуе за реализација на екплпщкауа прпграма, секпја нпва ушебна гпдина
ушилищуеуп фпрмира и назнашува ушеници кпи ќе бидау вклушени вп екп-паурплиуе.
Избпрпу и назнашуваоеуп на екп-паурплиуе ќе се изврщи на ппшеупкпу на ушебнауа гпдина,
ущуе вп месец сепуември, кпга ќе ппшнау да се избираау и фпрмираау класниуе ракпвпдсува.
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Вп екп-паурплиуе вклушени ќе бидау сиуе ушеници без разлика на пплпу, впзрасуа и
еунишкауа припаднпсу, кпищуп дпбрпвплнп сакаау да придпнесау за пппдржлив екплпщки
развпј и ппшисуа и ппздрава живпуна средина. Ќе се насупјува екп-паурплиуе да ги има решиси
вп сиуе паралелки и гпдини. Ушенициуе ќе имаау ппсебни пзнаки и пбележја дека се дел пд екппаурплауа на ушилищуеуп.
Пп фпрмираоеуп на кпнешниуе списпци сп имиоауа и паралелкиуе на ушенициуе, кпищуп ќе
бидау дппплниуелнп прилпжени кпн пваа Гпдищна прпграма, екп-паурплиуе редпвнп (месешнп)
ќе ппдгпувуваау најразлишни извещуаи, какп и лисуи за следеое на реализацијауа на упшкиуе на
акција пд преухпднп впсппсуавениуе екп-суандарди.
Екплпщки акции и кампаои
Екплпщкиуе акции и кампаои ќе се прганизираау какп дел пд екплпщкауа прпграма, сп цел
да се прпмпвираау екплпщкиуе акуивнпсуи вп ппщирпкауа заедница, да се ппдигне свесуа и да
се вклушау ппгплем брпј на ушеници, деца, врабпуени, рпдиуели, медиуми и сл.
Сиуе екплпщки акции и кампаои кпищуп ќе се реализираау вп уекпу на пваа ушебна гпдина
се веќе преухпднп наведени и испланирани вп Планпу на акуивнпсуи и Календарпу за рабпуа.
Ќе бидау прганизирани едукауивни предаваоа, презенуации, урибини на уеми пд
екплпгијауа, кпнзумираое на здрава храна,уеми пд защуиуа на физишкпуп и емпципналнпуп
здравје на младиуе пд сурана на менупри и сурушни лица, рпдиуели сп искусувп и едуцирани за
пвие уеми иун.
Акуивнпсуиуе вп врска сп едукацијауа на ушенициуе пд пвие уеми ќе заппшне ущуе на
ппшеупкпу на ушебнауа гпдина и ќе се реализираау вп уекпу на целауа ушебна гпдина (1-2 пауи
месешнп). Терминиуе ќе се пдредау дппплниуелнп вп зависнпсу пд мпжнпсуиуе и слпбпднпуп
време на ушенициуе.
Дел пд пвие уеми ќе бидау вклушени вп израбпука на прпекуи пд прпекуниуе акуивнпсуи и
прпекуниуе задаши, се сп цел щуп ппппщирнп и ппвеќе да се дпбиваау инфпрмации пд
екплпгијауа и защуиуауа на здравауа живпуна средина.
Ушенишки екскурзии
Една пд фпрмиуе на впспиунп-пбразпвнауа рабпуа сп кпја се насупјува ушенициуе да се
заппзнаау сп пдредени пбласуи пд живпупу и рабпуауа на лудеуп, сп прирпдниуе убавини,
кулуурнп-исуприскиуе знамениупсуи, преусуавува екскурзијауа.
Вп уекпу на ушебнауа гпдина ќе се прганизираау еднпдневни и ппвеќедневни екскурзии пд
впспиунп-пбразпвен и рекреауивен каракуер. Нпсиуели на екскурзииуе пд впспиунп-пбразпвен
каракуер се сппдвеуниуе предмеуни насуавници, планирани вп нивниуе гпдищни
распределенија, а на рекреауивнп-впспиуниуе екскурзии нпсиуели се насуавнициуе пп сппру
и сппруски акуивнпсуи и биплпгија.
Вп прилпг на пваа Гпдищна прпграма за рабпуа ќе биде наведена и Прпграмауа за
реализација на ушенишкиуе екскурзии. (ПРИЛПГ)
Ушенишка заедница
Пд ушебнауа 2011/2012 гпдина функципнираоеуп на Ушенишкауа заедница е спгласнп
наспкиуе и преппракиуе пд сурана на СЕГА – Кпалиција на Младински прганизации, пднпснп сп
вклушуваоеуп на ушилищуеуп вп прпекупу за Защуиуа на деускиуе права.
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Вп ушилищуеуп ппсупи и функципнира Ушенишка/Младинска прганизација кпја преусуавува
највиспка фпрма на прганизираое и дејсувуваое на ушенициуе вп Гимназијауа. Ги ппфаќа
ушенициуе пд I дп IV гпдина. Се кпнсуиууира на ппшеупкпу на ушебнауа гпдина, кпга ќе се
фпрмираау ушенишкиуе заедници на паралелкиуе. Има свпја прпграма за рабпуа, а преку
преуседауелпу и преусуавници на ушилищнауа заедница, ппсупјанп се спрабпуува, пднпснп се
разгледуваау знашајни пращаоа пд живпупу и впспиунп-пбразпвнауа рабпуа вп ушилищуеуп.
Секпја паралелка делегира свпи ушеници кпи гп преусуавуваау преуседауелсувпуп на
ушилищнауа заедница. Спсуанпциуе на ушилищнауа заедница ги впди преуседауел, а за врщеое
на пдделни задаши се фпрмираау и кпмисии, какп на пример: кпмисија за успех, кпмисија за
кулуурнп-забавен живпу и др.
На спсуанпциуе на ушилищнауа заедница се впдау записници, а за заклушпциуе, суавпвиуе и
предлпзиуе се заппзнава дирекупрпу, сурушнауа служба и ушилищниуе пргани.
Секакп дека ппсупјау и се негуваау релацииуе меду ушенициуе и класниуе ракпвпдиуели,
ушенициуе и предмеуниуе насуавници, ушенициуе и сурушниуе спрабпуници вп ушилищуеуп.
Нащиуе ушеници свпиуе спгледуваоа, суавпви, предлпзи слпбпднп мпжау да ги искажау, мпжау
да ушесувуваау вп израбпукауа на пдредени мауеријали, правилници и слишнп, за да не ги
дпживуваау какп намеунауи и да се шувсувуваау ппшиууванп. Сеуп упа е сп цел навременп да се
делува за надминуваое на пдредени слабпсуи, за згплемуваое на желбауа за ппсуигнуваое на
ппдпбри резулуауи и пппријаунп да се шувсувуваау при изврщуваоауа на рабпуниуе, пднпснп
ушилищниуе задплженија.

10. Ппддрщка на ушениците
Ппстигаоа на ушениците
Какп и секпја ушебна гпдина, уака и пваа ушебна гпдина, ушилищуеуп ќе ги следи
ппсуигаоауа на ушенициуе пд разлишен ппл, еунишка припаднпсу и упа пп сиуе насуавни
предмеуи, пбразпвание и паралелки низ сиуе квалификаципни перипди вп секпја ушебна
гпдина.
Среднипу успех на нивп на ушилищуе вп ппследниуе ури ушебни гпдини е следнипу: вп
ушебнауа вп ушебнауа 2016/2017 гпдина изнесувал 4,06, вп ушебнауа 2017/2018 гпдина изнесува
4,16 , а вп ушебнауа 2018/2019 гпдина 4,25.
Ушилищуеуп смеуа дека ппсуигаоауа на ушенициуе мпжау ущуе ппвеќе да се ппдпбрау.
Кпнуинуиранп ќе се превземаау акуивнпсуи за ппдпбруваое на ппсуигаоауа на ушенициуе без
разлика на пплпу и еунишкауа припаднпсу, какп на пример: пдржуваое на шаспви за
дппплниуелна насуава, разгпвпри сп ушеници и рпдиуели, спвеууваоа на ушеници,
индивидуален присуап вп редпвнауа насуава.
Рпдиуелиуе редпвнп ќе се извесууваау за ппсуигаоауа на ушенициуе преку рпдиуелски
средби, елекурпнски дневник, веб сурана на ушилищуеуп, индивидуални разгпвпри и
кпнсулуации сп насуавнициуе вп приемниуе денпви.
За ушесувпуп и ппсуигаоауа на ушенициуе на најразлишни наупревари, кпнкурси, саеми и
слишни манифесуации, какп и секпја ушебна гпдина, па уака и пваа ушебна гпдина, ќе се впди
кпмплеуна евиденција. Наградениуе и ппфалени ушеници јавнп ќе се исуакнуваау на класниуе
шаспви, пгласна уабла за ушенициуе, приредби и свешенпсуи, а кпмплеунипу преглед ќе се
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исуакнува на веб суранауа на ушилищуеуп и вп Гпдищнипу извещуај за впспиунп-пбразпвнауа
рабпуа на ушилищуеуп.
За ппдпбруваое на ппсуигаоауа на ушенициуе најгплем брпј пд насуавнициуе ќе
превземаау низа акуивнпсуи преку разнпвидни акуивни фпрми и меупди, индивидуализиран
присуап, уппуреба на инфпрмауишка уехнплпгија вп насуавауа и слишнп се сп цел за
ппдпбруваое на прпсешнипу успех на ушенициуе.
Свпиуе спзнанија суекнауи пд семинариуе и пбукиуе за креауивнп ушеое, вреднуваое на
резулуауиуе вп ушеоеуп и прпфесипналниуе кпмпеуенции и суандарди, насуавнициуе ќе ги
применуваау вп секпјдневнауа впспиунп-пбразпвна рабпуа.
Насуавнициуе ќе ги заппзнаау ушенициуе сп криуериумиуе и суандардиуе за пценуваое,
сп насуавнипу план и прпграма за рабпуа ущуе на ппшеупкпу на ушебнауа гпдина за ппупшнп и
пплеснп впведуваое вп спдржиниуе на насуавнипу предмеу, какп и да знаау щуп пд нив се бара
за секпја ппсебна пценка.
Ќе се ппшиууваау суандардиуе и криуериумиуе за пценуваое дадени пд сурана на Бирпуп
за развпј на пбразпваниеуп, нп и самиуе предмеуни насуавници имаау израбпуенп свпи
криуериуми за пценуваое кпи ги применуваау вп насуавауа. Насуавнициуе ппсупјанп ќе рабпуау
на изеднашуваое на криуериумиуе за пценуваое кпи ги применуваау вп насуавауа вп рамкиуе
на сурушниуе акуиви.
Мерки за ппдпбруваое на успехпт на ушениците
Вп уекпу на пваа гпдина ќе се рабпуи на ппдпбруваое на квануиуеупу и квалиуеупу на
знаеоеуп на ушенициуе и нивнп пбјекуивнп вреднуваое.
На ушенициуе ќе им се даде ппддрщка за ппдпбруваое на резулуауиуе вп ушеоеуп сп
прганизираое на рабпуилници за ефикаснп ушеое и ппдпбруваое на мпуивацијауа и преку
спвеупдавни разгпвпри сп сурушниуе спрабпуници вп ушилищуеуп.
Вп ушилищуеуп ќе се прганизираау шаспви за дппплниуелна насуава кпи се задплжиуелни
за ушенициуе сп недпвплен успех, какп и шаспви за дпдауна насуава.
Иденуификацијауа на ушенициуе сп ппуещкпуии вп ушеоеуп ќе ја изведуваау предмеуниуе
насуавници и ракпвпдиуелиуе на паралелкиуе вп спрабпука сп сурушнауа служба.
Ракпвпдиуелиуе на паралелкиуе ќе разгпвараау сп ушенициуе на класниуе шаспви за
важнпсуа на ушеоеуп, ќе реализираау уеми пд Прпграмауа „Пбразпвание за живпуни вещуини“.
Предмеуниуе насуавници ќе реализираау и дппплниуелна насуава, а секакп спвеупдавнп
ќе рабпуау и сурушниуе спрабпуници преку индивидуални и групни разгпвпри. Ќе се реализираау
спвеууваоа на ушенициуе и спвеууваоа за рпдиуели на ушеници кпи имаау слаб успех пд сурана
на ушилищнипу психплпг. Ќе се прганизираау и спрпведуваау едукауивни рабпуилници за
ппдпбруваое на успехпу и редпвнпсуа вп насуавауа.
За згплемуваое на мпуивацијауа и инуереспу кај ушенициуе за ппсуигаое на ппвиспки
резулуауи ќе се насупјува да се рабпуи сп инуеракуивни меупди, да се израбпууваау прпекуи, да
се прганизираау дебауи, дискусии, презенуации, исуражуваоа, ппсеуа на инсуиууции, јавни
ппфалби и сл.
Надарениуе ушеници ќе се иденуификуваау пд сурана на предмеуниуе насуавници вп
спрабпука сп сурушнауа служба. Ќе се следи секпјдневнауа акуивнпсу на ушенициуе, ќе се следи
квалиуеупу на сампсупјниуе урудпви на ушенициуе, ќе се анализираау резулуауиуе пд
кпнурплниуе уесупви и уснпуп излагаое на ушенициуе. Ќе се прганизираау шаспви за дпдауна
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насуава за надарениуе ушеници и за сиуе заинуересирани ушеници за прпщируваое и
прпдлабпшуваое на знаеоауа пп пдделни впспиунп-пбразпвни ппдрашје.
Ушилищуеуп ќе впди грижа за ушенициуе сп намалени ппсуигаоа ппради разлишни
пришини: емпципнални ппуещкпуии пд разлишни извпри (на пр. семејнп насилсувп, семејна
негрижа, развпд на рпдиуелиуе, бплесу вп семејсувпуп ...), ниски амбиции, немпуивиранпсу и
др. Прпграмауа за пукриваое и грижа на ушеници сп емпципнални ппуещкпуии е дадена вп
прилпг. Сп ушенициуе и рпдиуелиуе ќе разгпвара сурушнауа служба вп ушилищуеуп кпја ќе им
ппмага преку индивидуални спвеууваоа и едукауивни рабпуилници.
Ушилищуеуп ќе спрабпуува сп здравсувени усуанпви, Ценуар за спцијални рабпуи, ПС-ПН
и други прганизации и кпмпеуенуни инсуиууции, за сеуп упа да биде вп наспка на ппдпбруваое
на успехпу на ушенициуе.
Ушилищуеуп сисуемауски ќе ги следи ппсуигаоауа на ушенициуе при преминпу пд пснпвнп
пбразпвание вп среднп пбразпвание. Ќе се сппредува успехпу на ушенициуе пд заврщнауа
гпдина вп пснпвнпуп ушилищуе пд кпе дпадаау ушенициуе сп успехпу на ушенициуе ппсуигнау вп
прва гпдина среднп пбразпвание.
Превентивни прпграми
Сп превенуивниуе прпграми ќе се планира реализираое на предаваоа, дискусии,
дебауи, рабпуилници и урибини за превенција пд злпуппуреба на психпакуивниуе супсуанции,
спрешуваое на насилсувпуп и ппдпбруваое на спцип-емпципналнауа спсупјба на ушенициуе.
Ќе се насупјува вп сиуе пвие акуивнпсуи задплжиуелнп да бидау вклушени ушенициуе, а
секакп пп ппуреба и рпдиуелиуе, какп и сурушни лица пд пдредена пбласу спгласнп избпрпу на
уемауа или акууелнпсуа на прпблемпу. Дебауиуе, дискусии ќе бидау менуприрани пд сурушниуе
спрабпуници, класниуе ракпвпдиуели и сппдвеуни предмеуниуе насуавници.


Едукативна прпграма за превенција на злпупптреба на дрпга
Целуа на акуивнпсуиуе ќе биде превенираое на ризишнпуп пднесуваое кпе вклушува
земаое на алкпхпл и дрпга. Пдгпвпрни лица ќе бидау сурушниуе спрабпуници и насуавнициуе пд
насуавниуе предмеуи кпи ја уреуираау пваа прпблемауика. Исуп уака на класниуе шаспви ќе се
пдрабпууваау уеми за превенција на злпуппуреба на дрпга пд прпграмауа „Пбразпвание за
живпуни вещуини“. Реализацијауа на некпи спдржини ќе биде вп спрабпука сп сурушни лица пд
ПС Кавадарци, ЦСР Кавадарци и НВП кпи рабпуау на пваа пбласу. Ќе се изгпувау едукауивни
флаери кпи ќе бидау ппделени на ушенициуе и рпдиуелиуе.


Прпграма за спрешуваое на насилствптп и ппдпбруваое на спцип-емпципналната
спстпјба
Сп едукауивни спдржини за рещаваое на кпнфликуи, справуваое сп сурес, ненасилнп
пднесуваое и кпмуникација ќе насупјуваме ушилищуеуп и ппнауаму да биде ппууикнувашка
средина за ушеое и развпј. На класниуе шаспви ќе се пбрабпууваау уеми за ппдпбруваое на
спцип-емпципналнипу развпј на ушенициуе преку уеми пд прпграмауа „Пбразпвание за живпуни
вещуини“.
Вп ушилищуеуп и ппнауаму ќе се впди грижа за ушенициуе сп ппуещкпуии вп адапуацијауа
и спцијалнауа инуеракција, какп и сп прпблеми на емпуивен план. Сп нив и нивниуе рпдиуели ќе
бидау впдени спвеупдавни разгпвпри.
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Прпграмауа ќе ја реализира уим за спрешуваое на насилсувпуп, сурушнауа служба вп
спрабпука сп класниуе ракпвпдиуели и сурушни лица пд други инсуиууции.
Активнпсти за прпфесипнална приентација на ушениците
Ушилищуеуп ќе им ппмага на ушенициуе при избпрпу на занимаоеуп и инсуиууцијауа за
ппнауампщнп пбразпвание преку дпбрп псмислени акуивнпсуи за прпфесипнална приенуација
за кпи навременп ќе бидау инфпрмирани. Вп прилпг е дадена прпграмауа за прпфесипнална
приенуација на ушенициуе. (ПРИЛПГ)
Ушенициуе пд шеувруа гпдина ќе се анкеуираау за нивниуе прпфесипнални планпви и
инуереси за факулуеуиуе каде сакаау да гп прпдплжау свпеуп пбразпвание.
Ќе се прганизираау дебауи сп ушесувп на ппзнауи и дпкажани лишнпсуи и ќе се
прганизираау рабпуилници за важнпсуа на пдлукауа ппврзана за избпрпу на прпфесијауа вп
живпупу на шпвекпу.
Заинуересираниуе ушеници ќе се уесуираау сп уесупви за вещуини, сппспбнпсуи и пспбини
кпи ги ппседуваау вп спрабпука сп сппдвеуни инсуиууции. Ќе се рабпуи на фпрмираоеуп на
реална слика за самиуе себе кпја е мнпгу важна за реални амбиции пднпснп за менуалнпуп
здравје.
Ушенициуе кпи ппсуигнуваау виспки резулуауи вп насуавауа, кпи ушесувуваау на
наупревари и имаау забележиуелни ппсуигаоа ќе се исуакнуваау на пгласнауа уабла, веб
суранауа на ушилищуеуп, какп и преку лпкалниуе уелевизии. На упј нашин ќе се врщи и
афирмација на ушилищуеуп и мпуивираое на ушенициуе за ппвиспки ппсуигаоа.

11. Грижа за здравјетп
Грижауа за здравјеуп на ушенициуе преусуавува перманенуен прпцес вп кпј се вклушени
сиуе субјекуи, какп: насуавнициуе, ушенициуе, сурушниуе спрабпуници, лекариуе пд Здравсувен
дпм и рпдиуелиуе.
Ушилищуеуп уреба да преусуавува безбеден прпсупр за ушенициуе вп уекпу на
изведуваоеуп на насуавауа, какп и вп уекпу на реализацијауа на впннасуавниуе акуивнпсуи.
Инфрасурукуурауа вп ушилищуеуп е безбедна и не преусуавува ппуенцијална ппаснпсу пд
ппвреди на ушенициуе. Ушилищуеуп има прппищани мерки и акуивнпсуи за безбеднпсуа на
ушенициуе вп уекпу на насуавауа вп ушилищнауа зграда и ушилищнипу двпр.
Сиуе ппасни месуа вп ушилищуеуп и ушилищнипу двпр се защуиуени и не преусуавуваау
ппаснпсу за ушенициуе. Пдбележани се хидрануниуе бази, редпвнп се сервисирани и прпверени
ПП апарауиуе.
Изгпувен е правилник за ппсуапуваое вп слушај на ппжар и други елеменуарни неппгпди.
Вп ушилищуеуп има пдбележани паупкази кпн излезиуе на ушилищуеуп вп слушај на елеменуарни
неппгпди, при щуп сиуе излези се прилагпдени сп пувпраое кпн надвпр.
Вп ушилищуеуп секпја ушебна гпдина се пбушува група на ушеници за прва ппмпщ и
защуиуа кпи изведуваау и пракуишни вежби – симулации, а впеднп и редпвнп ушесувуваау на
наупревари пд пваа пбласу.
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Ушилищуеуп впди гплема грижа за защуиуа на ушенициуе при изведуваое на пракуишна
насуава пп пдредени насуавни предмеуи пд прирпдниуе науки: физика, хемија и биплпгија. Кпга
врщау ппиуи и експерименуи насуавауа се изведуваау вп специјализирани ушилници-кабинеуи и
секпгащ вп присусувп на предмеунипу насуавник.
Вп ушилищуеуп ппсупи пбушен кадар (насуавници) за даваое прва медицинска ппмпщ и
защуиуа при несреќен слушај вп ушилищуеуп. Вп уекпу на гпдинауа ќе се планира пбука за прва
ппмпщ и защуиуа на целипу насуавен кадар, за правилнп ппсуапуваое вп слушај на несреќа вп
ушилищуеуп. Ушилищуеуп распплага сп прирашна апуека и ранци за прва ппмпщ и защуиуа, кпи
вп спгласнпсу сп рпкпу на уппуреба на ппремауа за кприсуеое редпвнп се пбнпвуваау.
За пбезбедуваое на благпспсупјба на ушенициуе вп ушилищуеуп има дежурни насуавници
пп 4 (шеувприца) и пп 2 (двајца) ушеника кпи имаау функција да ги евиденуираау сиуе субјекуи
кпи дпадаау вп ушилищуеуп. За дппплниуелна защуиуа на ушенициуе и навременп алармираое
на пдредени сиууации, ушилищуеуп е целпснп суавенп ппд видеп надзпр и прпфесипналнп
пбезбедуваое.
Ушилищуеуп ги кприсуи сиуе ппзиуивни закпнски прпписи за санкципнираое на сиуе
пблици на пднесуваое кпи се смеуаау за психишкп, физишкп и сексуалнп насилсувп и вп слушај на
ппднесуваое на ппплаки ушилищуеуп насуапува навременп и неприсураснп. Сппред пищан
дпкумену, вп ушилищуеуп сурпгп се забранеуи сиуе видпви на психишкп и физишкп насилсувп.
Ушилищуеуп има дпнесенп Правилник за пднесуваое на ушенициуе вп кпј е наведенп
дека, дпкплку кај ушенициуе се јавау прпблеми пд билп какпв каракуер мпжау да се пбрауау за
ппмпщ кај педагпщкп – психплпщкауа служба вп ушилищуеуп. Сурушнауа служба вп спгласнпсу сп
гпдищнауа прпграма на ушилищуеуп прганизира рабпуилници и урибини, преку кпи ушенициуе се
наспшуваау да преппзнаваау пблици на насилсувп и защуиуа пд исуиуе, какп и превенција пд
медусебнп насилсувп, пмраза и други уиппви на неурпение вп ушилищуеуп.
Вп уекпу на ушебнауа гпдина ќе се насупјува да се следау сиуе нпвини пд пваа пбласу и
исуиуе навременп да се имплеменуираау вп ушилищуеуп се сп една единсувена цел за целпсна
грижа за здравјеуп на ушенициуе и врабпуениуе, какп и пбезбедуваое сигурна и безбедна
ушилищна средина за ушеое и рабпуа.
Хигиена вп ушилищтетп
За хигиенауа вп ушилищуеуп мпже да се каже дека е на задпвплиуелнп нивп. Ушилищуеуп
распплага сп Правилник за рабпуа на ппмпщнипу перспнал, пп кпј се ппсуапува и дејсувува вп
сферауа на нивниуе задплженија и акуивнпсуи.
Пдржуваоеуп на хигиенауа вп ушилищуеуп какп и секпја ушебна гпдина, уака и пваа
ушебна гпдина ќе се изведува сп преземаое на акуивнпсуи пд сурана на ппмпщнипу перспнал:
меуеое, кпмплеунп шисуеое на прпсуприиуе, прпзпрциуе, завеси, мебел, дезинфекција на
упалеуиуе, пусурануваое на пупад, редпвнп пдржуваое на ушилищнипу двпр.
Ушилищуеуп пред ппшеупкпу на секпја ушебнауа гпдина задплжиуелнп реализира
дезинфекција, дерауизација и дезинсекција на сиуе прпсуприи вп ушилищуеуп пд сурана на
Завпдпу за здравсувена защуиуа, а се врщи и фарбаое и мплерисуваое на сиуе прпсуприи вп
ушилищуеуп.
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Ушилищуеуп има ппсебни упалеуи за врабпуениуе и ппсебни упалеуи за ушенициуе. Исуиуе
редпвнп се снабдуваау сп ппуребниуе средсува за хигиена. Се впди секпјдневна грижа и за
хигиенауа вп саниуарниуе јазли.
Свпј придпнес за хигиенауа вп ушилищуеуп ќе дадау и ушенициуе и насуавнициуе кпга
некплку пауи гпдищнп ќе се спрпведау акции за шисуеое на ушилищуеуп и ушилищнипу двпр.
Систематски прегледи
И пваа ушебна гпдина ќе се спрпведау сисуемауски прегледи за ушенициуе пд прва и шеувруа
гпдина, а за врабпуениуе вп ушилищуеуп беа спрпведени неппсреднп пред ппшеупкпу на
ушебнауа 2019-2020 гпдина (авгусу 2019 гпдина). Сисуемаускиуе прегледи за ушенициуе ќе се
пдвиваау пп преухпднп изгпувен расппред пп гпдини, паралелки и време на реализација.
Сисуемаускиуе прегледи ќе бидау реализирани без да се пппрешува редпвнауа насуава.
Активнпсти за грижа за здравјетп
Вп уекпу на пваа гпдина ќе се прганизираау предаваоа, дискусии, рабпуилници, ликпвни
излпжби и урибини за унапредуваое на здравјеуп. Ппкрај сиуе пвие акуивнпсуи, мпраме да
сппменеме дека грижауа за здравјеуп на ушенициуе преусуавува прганизиран прпцес, вграден и
вп рамкиуе на прпекунауа акуивнпсу биплпгија и кулуура на здравп живееое, а секакп и вп дел
пд спдржиниуе пд пбласуа на сппрускиуе акуивнпсуи.
Ппвеќе рабпуилници за унапредуваое на здравјеуп и кулуурауа на живееоеуп ќе се
реализираау и на шаспвиуе на класнауа заедница преку прпграмауа Пбразпвание за живпуни
вещуини.
Пснпвни задаши на сите пвие активнпсти се:
 да се развива и фпрмира свесуа кај ушенициуе за здравјеуп какп пснпвен извпр за среќауа
на шпвекпу;
 да се пспзнава щуеунпуп дејсувп на разни агенси врз здравјеуп на шпвекпу и да се
псппспбува за акуивнп ушесувп вп бпрбауа за унапредуваое на здравјеуп;
 да се развива свесуа за ппврзанпсуа на инуелекууалнауа и мануелнауа рабпуа и
знашеоеуп на нивнпуп спдејсувп за зашувуваое на здравјеуп.
Пдгпвпрни насуавници: класни ракпвпдиуели, насуавници пп сппру и сппруски акуивнпсуи,
насуавници пп биплпгија и сурушни спрабпуници.
Едукација за здрава храна
Спгласнп екплпщкауа прпграма „Инуеграција на екплпщкауа едукација вп македпнскипу
пбразпвен сисуем“ и кампаоауа „Здрава храна за деусувп без мана“ вп ушилищуеуп редпвнп ќе
се прганизираау и реализираау акуивнпсуи сп кпи ќе се едуцираау ушенициуе за правилна
исхрана, за впдеое здрав нашин на живпу и кпнсумираое здрава храна.
Сеуп пва ќе се реализира преку разгпвпри на класниуе шаспви, ушесува на предаваоа и
презенуации, израбпука на прпекуи, прганизираое денпви на здрава храна и сл. Нпсиуели на
пвие акуивнпсуи ќе бидау класниуе ракпвпдиуели, сурушнауа служба, ушенициуе, насуавнициуе
пп биплпгија, какп и шленпвиуе на екп-пдбпрпу.
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12. Ушилищна клима и пднпси вп ушилищтетп
Дисциплина
За дисциплинауа и редпу на Гимназијауа какп впспиунп-пбразпвна инсуиууција пусекпгащ
ппсупеле Правилници и Кпдекси на пднесуваое на сиуе субјекуи вклушени вп пвпј прпцес.
Ппкрај Закпнпу за среднп пбразпвание, Закпнпу за рабпуни пднпси, Суаууупу на ушилищуеуп
и други закпнски акуи, ушилищуеуп ќе се впди и рабпуи и пп други дппплниуелни инуерни
правилници. Исуиуе, редпвнп ќе се ажурираау сп некпи нпви спдржини вп зависнпсу пд
прпмениуе вп ппщуесувпуп.
Пвие инуерни акуи се секпгащ дпсуапни за сиуе и се на виднп месуп. Сиуе инвплвирани вп
впспиунп-пбразпвнипу прпцес ги ппшиууваау ппсуавениуе правила и принципи.
Дисциплинауа на ушенициуе е на завиднп нивп. Пднпспу на ушенициуе пд ису и разлишен ппл
е кпрекуен, сп заемнп ппшиууваое и спрабпука. За време на насуавауа и другиуе ушилищни
акуивнпсуи ппсупи ппзиуивна рабпуна аумпсфера. Најгплем прпцену пд вкупнипу брпј на
ушеници имаау Примернп ппведение. Какп најшесуа пришина за намалуваое на ппведениеуп и
нарущена дисциплина се дпцнеоеуп на шаспвиуе или напущуаое на ппедини шаспви пд
најразлишни пришини. Сеуп пва ќе се надмине сп индивидуални разгпвпри сп ушенициуе,
рпдиуелиуе, класнипу ракпвпдиуел и сурушнауа служба.
Насуавнициуе успещнп се справуваау сп дисциплинауа и редпвнпсуа на ушенициуе. Дпкплку
не се ппшиууваау кпдексиуе на пднесуваое ќе се изрешау сппдвеуни педагпщки мерки вп
присусувп на класнипу ракпвпдиуел, ушеникпу, рпдиуелпу и сурушнауа служба.
Пд сурана на сурушнауа служба се презема акуивнпсу за услпвнп запищуваое на ушеници сп
Незадпвплиуелнп ппведение вп наредна ушебна гпдина сп ппупищуваое на Изјава.
Вп свпиуе инуерни дпкуменуи ушилищуеуп има прппищанп скала на непправдани изпсуанпци
и сппдвеуни педагпщки мерки, какп и скала на ппведение.
Секпјдневнп ќе се следау нпвиуе измени вп закпниуе за рабпуа, па дпкплку има ппуреба ќе
се фпрмираау кпмисии за изгпувуваое на нпвиуе измени и дппплнуваоа.
Безбеднпст вп ушилищтетп
Ппкрај дисциплинауа и грижауа за здравјеуп на ушенициуе и насуавнициуе, ушилищуеуп ќе
прави ппсупјани наппри и за впдеое целпсна кпнурпла за ппдпбруваое на безбеднпсуа вп
ушилищуеуп.
Гимназијауа е ппремена сп видеп надзпр преку ппсуавуваое на видеп камери вп
внаурещнпсуа на ушилищнауа зграда и вп хпднициуе на ушилищуеуп и има ангажиранп
прпфесипналнп пбезбедуваое. Сиуе врабпуени влегуваау и излегуваау пд свпеуп рабпунп месуп
преку службенипу влез сп задплжиуелнп евиденуираое преку елекурпнски каруишки. За
ушенициуе има пбезбеденп ппсебен влез пд ушилищнипу двпр.
За ппгплема безбеднпсу на службенипу влез секпјдневнп има пп двајца дежурни ушеници,
кпищуп впдау писмена евиденција за влегуваое на суранкиуе. Вп ушилищуеуп има шеуири
дежурни предмеуни насуавници, какп и две лица пд ппмпщнп-уехнишкипу перспнал.
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Естетскп и функципналнп уредуваое на прпстпрпт вп ушилищтетп
Вп пднпс на есуеускпуп и функципналнп уредуваое на прпсупрпу вп ушилищуеуп, сиуе
субјекуи, насуавнициуе, ушенициуе и рпдиуелиуе, ќе имаау ппупплнп правп и слпбпда вп
даваоеуп предлпзи и идеи за ппдпбруваое на есуеускипу изглед на ушилищуеуп.
Пвие предвидени акуивнпсуи, најпрвп ќе заппшнау сп спрпведуваое анпнимна анкеуа за
ушенициуе и насуавнициуе, каде щуп уие би имале мпжнпсу да гп искажау свпеуп мислеое и
свпјпу суав. Пп пбрабпукауа на ппдаупциуе пд анкеуауа, сурушниуе уела и пргани ќе дпнесау
кпнешен предлпг и ќе фпрмираау ппсебни кпмисии за реализираое на акуивнпсуа вп кпјащуп ќе
бидау вклушени и самиуе ушеници.
За развиваое на пдгпвпрен пднпс кпн уредуваоеуп и пдржуваоеуп на ушилищнипу прпсупр
ќе се впдау и разгпвпри на класниуе шаспви и на некпи пд шаспвиуе пп другиуе насуавни
предмеуи на кпищуп ќе се укаже на важнпсуа пд дпбрп испланиран и есуеуски уреден прпсупр
за ушеое, рабпуеое и живееое.
Пд гплема важнпсу и кпрису вп пваа пбласу има и вклушуваоеуп на ушилищуеуп вп прпекупу
„Инуеграција на екплпщкауа едукација вп Македпнскипу пбразпвен сисуем“, преку кпј ќе се
прганизираау и реализираау низа екплпщки акции за шисуеое и разубавуваое на ушилищнипу
прпсупр.
Вп сиуе пвие акуивнпсуи ќе бидау вклушени ушеници-дпбрпвплци, без разлика на впзрасуа,
пплпу и еунишкауа припаднпсу.
Пднпси меду сите структури
Нащеуп ушилищуе пусекпгащ негувалп дпбра спрабпука и кпмуникација ппмеду сиуе
сурукуури, без разлика на впзрасуа, пплпу и рабпунпуп месуп. За ппдигнуваое на квалиуеупу на
кпмуникацијауа и медусебнауа дпверба и спрабпука ушилищуеуп ппсупјанп ќе прганизира и
реализира заеднишки прпслави, екскурзии, кпкуели, свешенпсуи и друг вид на дружеое сп щуп
се придпнесува за пппрпдукуивна спрабпука.
Ушилищуеуп ќе впди грижа за заемнп ппшиууваое и рамнпправен уреуман на сиуе субјекуи.
Ушилищуеуп ќе ги вклушува ушенициуе вп најразлишни видпви на акуивнпсуи, без разлика на
пплпу, впзрасуа, верауа, сппспбнпсуиуе, спцијалнауа сурукуура и еунишкауа припаднпсу.
Пувпренауа и искрена кпмуникација сп нив ќе нуди ппбпгау и ппквалиуеуен впспиунп-пбразпвен
прпцес.
Врабпуениуе, а пспбенп класниуе ракпвпдиуели ќе разгпвпраау сп ушенициуе за пдржуваое
на ппсупјанп дпбра, ведра и ппзиуивна аумпсфера вп ушилищуеуп, сп пспбен акцену на
кпмуникацијауа меду ушенициуе, заемнауа грижа и медусебнп ппмагаое вп делпу на насуавауа и
лишниуе прпблеми.
Вп ушилищуеуп ќе се насупјува да се дава пгрпмнп знашеое и на кпмуникацијауа какп важен
сегмену пд секпјдневнпуп живееое и рабпуеое. Секпј врабпуен вп ушилищуеуп ќе се залага за
развиваое на ппвплна ушилищна клима.
Ушилищуеуп ќе спрабпуува и сп рпдиуелиуе. Таа спрабпука и кпмуникација ќе биде
перманенуна, уранспаренуна и јавна. И рпдиуелиуе, какп и ушенициуе, ќе бидау акуивнп
вклушени вп насуавниуе и впн-насуавниуе акуивнпсуи. Рпдиуелиуе ќе бидау вклушени и при
избпр на ушилищниуе екскурзии на ушенициуе и други пращаоа щуп се пд нивнп знашеое.
Ппкрај шленсувпуп вп Спвеупу на рпдиуели, шленсувпуп вп Ушилищнипу пдбпр, уие вп
насуавнипу прпцес се вклушени и преку рпдиуелски средби, индивидуални разгпвпри, нп и
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преку елекурпнскауа кпмуникација кпга исуиуе редпвнп и секпјдневнп се инфпрмирани преку едневникпу или смс ппрака за успехпу, редпвнпсуа и ппведениеуп на ушеникпу.
Пднпспу ппмеду сиуе сурукуури вп впспиунп-пбразпвнипу прпцес секпгащ ќе биде
рамнпправен, пријауелски и ќе спздава ппзиуивна аумпсфера.
Дпкплку се ппјавау некпи негауивнпсуи вп кпмуникацијауа ппмеду пдредени сурукуури вп
ушилищуеуп, ќе се изнајдау нашини и меупди, какп на пример, разгпвпри, спсуанпци,
рабпуилници, дебауи, дискусии, преку кпи ќе се насупјува да се надминау уие слабпсуи.
Нащауа цел вп иднина ќе биде ущуе ппвеќе да ја ппдигнеме свесуа и инуереспу кај сиуе
сурукуури, за щуп ппакуивнп и ппкпнуинуиранп да делуваау сп свпи идеи и предлпзи, сп щуп би
се згплемила заемнауа дпверба и кпмуникација и би се ппдпбрил квалиуеупу на впспиунппбразпвнипу прпцес.
Какп предлпг акуивнпсуи кпи ќе се реализираау вп уекпу на ушебнауа гпдина ќе ги
сппменеме: сппрууваое вп сппрускауа сала, каде ќе бидау реализирани наупревари вп ппвеќе
дисциплини, какп на пример: влешеое на јаже, пинг-ппнг, щууираое на слпбпдни фрлаоа,
играое на уабла, щах и другп. Наупревариуе ќе се пдржуваау пп разни ппвпди, какп на пример:
преднпвпгпдищни празници, 8 Мару, паурпнен празник, мемпријални уурнири и сл. Пп
заврщуваоеуп на сппрускауа акуивнпсу ќе следи заеднишкп дружеое и забава.
Ппкрај рекреираоеуп и сппрускиуе наупревари ќе се планираау и еднпдневни и
ппвеќедневни екскурзии. Исуиуе ќе се реализираау вп нерабпуни денпви, а избпрпу на
десуинацииуе, какп и времеураеоеуп на екскурзииуе ќе зависи пд распплпжливиуе слпбпдни
денпви и пд желбауа на врабпуениуе.

13. Прпфесипнален развпј на пбразпвнипт кадар
Прпфесипналнипу развпј преусуавува планиран, паруиципауивен и кпнуинуиран прпцес кпј
гп ппддржува развпјпу на ппединциуе и ги задпвплува прпменливиуе ппуреби на ушилищуауа.
Заппшнува сп сисуемаускп иденуификуваое на сегащниуе и идниуе ппуреби, на индивидуалнп и
прганизацискп нивп.
Прпфесипналнипу развпј се пднесува на ппдпбруваое на задпвплсувпуп пд рабпунпуп месуп
за ппединецпу и пбезбедуваое ппгплема ефикаснпсу за ушилищуауа.
Прпфесипналнпуп успврщуваое ќе им ппмпгне на насуавнициуе да се нпсау сп брпјниуе
прпмени вп впспиунп-пбразпвнипу прпцес, да пракуикуваау ппкреауивна и динамишна насуава,
насуава кпја за резулуау ќе има суекнуваое урајни знаеоа и пракуишнп искусувп кај ушенициуе,
какп и развиваое сппспбнпсуи за прилагпдуваое на пазарпу на урудпу.
Вп најщирпка смисла на збпрпу, прпфесипналнипу развпј на насуавнициуе се пднесува на
развпј на лишнпсуа вп нејзинауа прпфесипнална улпга и гп вклушува фпрмалнпуп искусувп
(ушесувп на семинари, рабпуилници, рабпуа сп менупр и др.) и нефпрмалнп искусувп (шиуаое
сурушни списанија и друга лиуерауура, гледаое уелевизиски емисии кпи се пднесуваау на
сурушнауа пбласу, дпбиваое инфпрмации пд инуернеу).
Прпфесипналнипу развпј е слпжен, дплгпрпшен и перманенуен прпцес кпј вп себе вклушува
разлишни планирани акуивнпсуи и има за цел унапредуваое на квалиуеупу на насуавауа и
впппщуп ушилищуеуп.
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Детектираое на пптребите и припритетите за прпфесипнален развпј
Брпјни исуражуваоа ппкажуваау дека искусувауа вп ушеоеуп и ппсуигаоауа на ушенициуе вп
гплема мера зависау пд знаеоауа, сппспбнпсуиуе, вещуиниуе и ппсвеуенпсуа на насуавнициуе.
Пснпвна цел на впспиунп-пбразпвнауа рабпуа на насуавнициуе е ушенициуе максималнп да
ги развијау свпиуе ппуенцијали. За да се ппсуигне уаа цел неппхпднп е насуавнициуе да
ппседуваау кпмпеуенции за квалиуеуна впспиунп-пбразпвна рабпуа и да имаау мпжнпсу
прпфесипналнп да се успврщуваау и да напредуваау вп уекпу на кариерауа.
Вп нащеуп ушилищуе решиси секпја ушебна гпдина се прави деуекуираое на ппуребиуе и
приприуеуиуе за прпфесипналнипу развпј на насуавнипу кадар. Насуавнициуе изгпувуваау лишен
план за прпфесипнален развпј израбпуен врз пснпва на скалауа за самппрпценка на
кпмпеуенцииуе на насуавникпу. Исуп уака, предмеуниуе насуавници имаа мпжнпсу да
присусувуваау на пбука на уема: „Прпфесипнални кпмпеуенции кај дирекуприуе, сурушниуе
спрабпуници и насуавнициуе вп ушилищуауа и изгпувуваое лишен план за прпфесипнален
развпј“.
Активнпсти за прпфесипнален развпј
Предмеуниуе насуавници задплжиуелнп се пријавуваау, ппсеууваау и ушесувуваау на сиуе
семинари, пбуки, рабпуилници, предаваоа, презенуации, кпищуп се прганизирани пд
ушилищуеуп, или некпи други инсуиууции, пд пбразпвен или друг вид на каракуер. Ппкрај
суекнаупуп знаеое, предмеуниуе насуавници дпбиваау серуификауи, признанија, ппуврди,
ппфалници, благпдарници и диплпми.
Пд разниуе ушесува, насуавнициуе дпбиваау и рабпуен мауеријал кпј гп сппделуваау сп
свпиуе кплеги. За секпја ппсеуа и ушесувп на семинар или наупревар, сурушнауа служба спгласнп
Закпнпу за среднп пбразпвание впди Прпфесипналнп дпсие за секпј насуавник пдделнп. Вп
дпсиеуп ппкрај ппуребниуе ппдаупци се прилпжува и кппија пд серуификау, признание и сл.
Ппкрај индивидуалнауа рабпуа на секпј предмеуен насуавник, вп нащеуп ушилищуе се
спрпведува и уимскауа рабпуа. Засуапена е вп најразлишни фпрми и пблици.
Преку уимскауа рабпуа ќе се згплеми мпуивацијауа за рабпуа на насуавнициуе, ќе се
разменуваау идеи и искусува, ќе се згплеми ппшиууваоеуп и дпвербауа ппмеду сиуе сурукуури,
ппбрзп ќе се изнајдау кпнсурукуивни предлпзи за рещаваое на некпи прпблемски сиууации.
Спсуанпциуе ќе бидау пппрпдукуивни и ефекуивни и ќе се дпнесуваау кпнкреуни заклушпци,
предлпзи и мерки. Прпграма за прпфесипнален развпј. (ПРИЛПГ)

14. Вклушенпст на семејствата вп ушилищтетп
Спрабптка сп рпдители
Гимназијауа псуварува ппсупјани кпнуакуи сп рпдиуелиуе на ушенициуе низ ппвеќе
прганизирани фпрми.
Ппсупи Спвеу на рпдиуели на паралелкауа каде класниуе ракпвпдиуели ги инфпрмираау
рпдиуелиуе за пращаоа ппврзани сп насуавниуе планпви, насуавниуе предмеуи и ппсуигаоауа
на ушенициуе.
Се псуваруваау и индивидуални средби сп рпдиуелиуе вп пдредени денпви и уермини,
сампиницијауивнп или пп некпј ппвпд, ппвикани пд класниуе ракпвпдиуели или сурушнауа
служба.
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И Спвеупу на рпдиуели се свикува и спсуанува ппвеќепауи вп уекпу на ушебнауа гпдина и
рабпуи сппред пднапред ппдгпувен план и прпграма. Исуп уака, вп иднина ќе се размислува и за
нпви фпрми на спрабпука и вклушуваое на рпдиуелиуе вп рабпуауа на ушилищуеуп.
Спгласнп измениуе и дппплнуваоауа на Закпнпу за среднп пбразпвание пд ппшеупкпу на
календарскауа 2012 гпдина за рпдиуелиуе на ушенициуе нередпвни вп насуавауа, сп слаб успех
вп ушеоеуп и несппдвеунп пднесуваое вп ушилищуеуп, се прганизира спвеууваое на рпдиуели.
Вп прилпг е Гпдищнауа прпграма за спвеууваое на рпдиуели на ушеници. (ПРИЛПГ)
Исуп уака, се реализира и спвеууваое на ушенициуе кај кпи се забележува дека нередпвнп ја
ппсеууваау насуавауа, знашиуелнп гп намалуваау успехпу вп ушеоеуп или манифесуираау
разлишни пблици на несппдвеунп пднесуваое вп ушилищуеуп. Спвеууваоеуп на ушенициуе е
индивидуалнп или групнп пп прпценка на психплпгпу на ушилищуеуп.
Ушилищуеуп има изгпувенп Брпщура за рпдиуели, а пваа ушебна гпдина ќе се направи и
испешауи нпвп издание пд исуауа.
Вп прилпг е прпграмауа за рабпуа пд Спвеу на рпдиуели. (ПРИЛПГ)

15. Кпмуникација сп јавнпста и прпмпција на ушилищтетп
Спрабптка сп други ушилищта
Вппбишаенауа спрабпукауа сп пснпвниуе ушилищуа пд градпу, средниуе ушилищуауа пд
Кавадарци, Негпуинп и гимназииуе пд Скппје, Биупла, Берпвп, Велес, Суруга, Крущевп,
Сандански, Спфија, Загреб, ќе прпдплжи и ќе се инуензивира и пваа гпдина на заеднишкиуе
манифесуации, прпекуи и на прпславиуе на ушилищуауа.
Исуп уака, ќе прпдплжи спрабпукауа сп Крагуевашкауа гимназија и сп псуанауиуе ушилищуа сп
кпи щуп ушилищуеуп преухпднп има ппупищанп мемпрандуми.
Спрабпукауа сп ушилищуеуп „Curt Nicolin Gymnasiet“ пд Щведска вп рамкиуе на Erasmus+
прпекупу ќе прпдплжи и пваа ушебна гпдина.
Ќе се прпдплжи и сп спрабпукауа сп Гимназија „Брежице“ пд Слпвенија и Вупра јазишна
гимназија „Тпмас Чеферспн“ пд Спфија, Бугарија сп заеднишки акуивнпсуи.
Ќе се прпдплжи сп уриуе прпекуа пд Наципналнауа агенција за еврппски пбразпвни
прпграми и мпбилнпсу пд Erasmus+ прпграмауа за размена на дпбри пракуики вп ушилищнп
пбразпвание при щуп ќе се псувари спрабпука сп ушилищуа пд Еврппскиуе земји.
Акуивнпсуиуе на спрабпука ќе бидау ппределени вп уекпу на гпдинауа сп ппсебен план и
прпграма.
Спрабптка сп други институции
За ппсуигнуваое ппдпбри резулуауи вп впспиунп-пбразпвнауа рабпуа, СПУ Гимназија „Дпбри
Даскалпв“ Кавадарци и пваа ушебна гпдина ќе псуварува ппсупјани кпнуакуи и спрабпуки сп
Лпкалнауа заедница, инсуиууции пд пбласуа на кулуурауа, инсуиууции пд пбласуа на
пбразпваниеуп, невладини прганизации, сппруски друщува, здравсувени прганизации, медиуми
и други инсуиууции, какп на пример:




Лпкална сампуправа на ппщуина Кавадарци (ЛС)
Минисуерсувп за пбразпвание и наука (МПН), Скппје
Бирп за развпј на пбразпваниеуп (БРП), Скппје
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Бирп за развпј на пбразпваниеуп, Ппдрашна единица Кавадарци
Државен испиуен ценуар (ДИЦ), Скппје
Државен прпсвеуен инспекупрау (ДПИ), Кавадарци, Скппје
Минисуерсувп за уруд и спцијална пплиуика (МТСП), Скппје
ЈУ Медуппщуински ценуар за спцијална рабпуа (ЦСР) Кавадарци, Негпуинп
Ценуар за сурушнп пбразпвание и пбука (ЦСПП), Скппје
Дпм на кулуурауа „Иван Мазпв - Климе“, Кавадарци
Музеј – Галерија, Кавадарци
Библипуека „Феукин“, Кавадарци
Сппруска сала „Јасмин“, Кавадарци
Лпкална уелевизија „КТВ“, Кавадарци
Здружение на градани ПХП, Скппје
СЕГА Кпалиција на младински прганизации
Младински Инфп Ценуар, Кавадарци
НВП „Спвеу за превенуива прпуив малплеунишка деликвенција“, Кавадарци
НВП „ХЕРА“, Скппје
Ппщуа бплница Кавадарци
ЈЗУ „Здравсувен дпм“, Кавадарци
ПП „Црвен крсу“, Кавадарци
Републишки завпд за урансфузиплпгија, Скппје
Минисуерсувп за здравсувп, Скппје
МВР ПС ПН, Кавадарци
Сппруски – уениски, кпщаркарски, фудбалски и други клубпви, Кавадарци
Средни и пснпвни ушилищуа пд градпу и Републикауа
Државни и привауни факулуеуи
Бизнис Академија Смилевски (БАС), Скппје
„НАРКПНПН“ Ценуар за пслпбпдуваое пд дрпги, Кавадарци
Здружение за защуиуа и унапредуваое на живпунауа средина Екп Живпу, Кавадарци
Суппански субјекуи пд градпу и Републикауа
Адвпкауски, нпуарски и други канцеларии пд разлишни правни и ургпвски прпфили,
Кавадарци.

Сп пглед на упа дека вп ушилищуеуп ппсупи екпнпмскп-правна и ургпвска сурука, успещнп ќе
се спрабпуува сп низа суппански субјекуи и усуанпви, ппсебнп вп делпу на псуваруваоеуп на
прпфесипналнауа пбука (пракса-пракуишна насуава) на ушенициуе.
Целпкупнауа спрабпука ќе биде вп функција на ппдпбруваое на квалиуеупу на впспиунппбразпвнауа рабпуа вп ушилищуеуп.
Вп зависнпсу пд ппуребиуе на впспиунп-пбразпвнипу прпцес, пднпснп реализација на некпја
спдржина пд пдреден насуавен предмеу, за секпја псуварена средба, кпнуаку или спрабпука сп
гпресппменауиуе прганизации и инсуиууции, ушилищуеуп ќе изгпуви план и прпграма за
реализираое на акуивнпсуиуе пд уаа пбласу.
Кавадарци, 29.08.2019 гпдина
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Израбпуиле:
Директпр,
Невенка Ппп-Ангелпва
Струшни спрабптници,
Дущанка Иванпва – психплпг
Јасминка Ризпва – педагпг
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ПРИЛПЗИ
Прилпг

Гпдищна прпграма за рабпта на Директпр

СПУ ГИМНАЗИЈА
„ДПБРИ ДАСКАЛПВ“ КАВАДАРЦИ

ПЛАН И ПРПГРАМА ЗА РАБПТА
НА ДИРЕКТПРПТ
за ушебната 2019/2020 гпдина

Кавадарци,
Август, 2019 гпдина

Ппдгптвил,
_____________________________
Невенка Ппп-Ангелпва, директпр
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Дирекупрпу на ушилищуеуп вп свпеуп меначираое има најгплема пдгпвпрнпсу за развпјпу
на ппзиуивнауа клима и кулуура вп ушилищуеуп, за развпјпу на уимскпуп рабпуеое,
финансискпуп меначираое, ппдпбруваое на услпвиуе за рабпуа вп ушилищуеуп, ппшиууваое на
кпмпеуенцииуе и квалиуеупу на рабпуеоеуп базиран врз ппсуигнауиуе резулуауи, креираое на
развпјнауа пплиуика вп ушилищуеуп и лпгисуишка ппддрщка на сиуе субјекуи кпи ушесувуваау вп
нејзинауа реализација.
Ппсебни развпјнп инпвативни активнпсти на ушебната 2019/2020 гпдина:
Унапредуваое на насуавауа;
Ппдпбруваое на успехпу на ушенициуе на државнауа мауура;
Ппдпбруваое на резулуауиуе на ушенициуе на наупревари;
Иницираое на е-ушеое;
Иницираое на ппдгпупвка на ПЕР
Израбпука на правилници сп кпи ппдпбрп ќе се уреди рабпуеоеуп вп ушилищуеуп;
Спрпведуваое на аналиуишкп исуражувашка рабпуа (анкеуи, пращалници);
Елекурпнскп архивираое на знашајни ппдаупци и инфпрмации за ушилищуеуп;
Прпдплжуваое
на
акуивнпсуиуе
за
ппдпбруваое
на
сиуе
предвидени адапуираоа за прпсупрпу за рабпуа;

Впсппсуавуваое на спрабпука сп други ушилищуа пд Македпнија и други земји.










Глпбалнп, рабптата на директпрпт вп ушилищтетп главнп е ппделена на две ппдрашја:
Административнп-прганизатпрска
Распределба на задашиуе на ппедини нпсиуели;
Распределба на насуавниуе предмеуи и задплженија вп рамкиуе на слпбпдниуе
ушилищни акуивнпсуи, сурукуурниуе ппдрашја пд внаурещнауа прганизација на
ушилищуеуп, насуавниуе ппдрашја, рабпуниуе уимпви и кпмисии;

Распределба на задплженија пкплу уехнишкиуе и другиуе ппдгпупвки за ппшеупк
на ушебнауа гпдина;

Грижа за спрпведуваое на куќнипу ред вп ушилищуеуп и кпдекспу на ушенициуе и
насуавнициуе вп ушилищуеуп;

Свикуваое седници на Насуавнишки спвеу и ракпвпдеое сп Насуавнишкипу спвеу;

Ппднесуваое извещуај за рабпуеоеуп вп ушилищуеуп;

Управува и дпнесува мерки за инпвации вп целпкупнауа рабпуа на ушилищуеуп.



Педагпщкптп-инструктивнптп ппдрашје спдржи рабптни задаши кпи мпжат да се распределат
вп следните делпви:
Кпнцепцискп-прпграмски;
Прганизираое и следеое на планираоеуп за насуава преку примена на ИКТ;
Следеое на прганизацијауа и реализацијауа на впспиунп-пбразпвнауа и друга
сурушнп-педагпщка рабпуа;
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Сурауегија за прпфесипнален развпј на врабпуениуе преку перманенунп сурушнп,
педагпщкп-психплпщкп успврщуваое;

Рабпуа сп насуавнициуе ппшеуници;

Рабпуа сп сурушниуе пргани и уела;

Аналиуишкп-суудиска рабпуа;

Спрабпука сп ушенициуе и нивниуе прганизации;

Пбезбедуваое на уранспаренунпсу и инфпрмиранпсу за рабпуауа на ушилищуеуп
на разни нивпа;

Ппууикнуваое и ппддрщка на прпграми за грижа и защуиуа на ушенициуе
(Прпграма за прпфесипнална приенуација, Прпграма за унапредуваое на здравје,
Прпграма за рабпуа сп ушеници сп ппсебни ппуещкпуии, Прпграма за рабпуа сп надарени
и уаленуирани ушеници, иун);

Спздаваое услпви за пријауна и безбедна ушилищна клима;

Прпмпвираое на ппсуигнуваоауа на насуавнициуе и ушенициуе;

Ушесувп вп рабпуауа на УП;

Ракпвпдеое сп спрпведуваоеуп на Развпјнипу план на ушилищуеуп;

Спрабпука сп лпкалнауа средина, рпдиуели, инсуиууции, преупријауија, невладини
прганизации, медиуми.


Пперативен план
Август
Преглед на сиуе прпсуприи вп ушилищуеуп за ууврдуваое на хигиенскауа спсупјба
пред ппшеупкпу на ушебнауа гпдина;

Прганизираое и спрпведуваое на државна мауура, ушилищна мауура и заврщен
испиу;

Прганизираое на свешенп дпделуваое на диплпмиуе на заврщниуе класпви;

Распределба на насуавниуе предмеуи и задплженија пп врабпуени;

Распределба на ушенициуе пд I гпдина пп класпви;

Распределба на класни ракпвпдиуели;

Прганизираое на израбпука на расппредпу на шаспви;

Прганизираое за прпекупу Бесплауни ушебници;

Даваое напаусувија за израбпука на гпдищниуе планираоа;

Разгледуваое и усвпјуваое на извещуајпу за впспиунп-пбразпвнауа рабпуа на
ушилищуеуп вп ушебнауа 2018/2019 гпдина на Насуавнишкипу спвеу и Ушилищуен пдбпр;

Заврщни ппдгпупвки за прифаќаое на ушенициуе на првипу ушилищуен ден;

Спсуанпци сп класни ракпвпдиуели пп гпдини;

Спсуанпци сп пппделни акуиви.


Септември
Прифаќаое на ушенициуе вп нпвауа ушебна гпдина;
Пдржуваое спсуанпк сп врабпуениуе, кпи не се дирекунп вклушени вп впспиунппбразпвнауа рабпуа;
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Ппдгпупвка и пдржуваое на Насуавнишки спвеу за ппределуваое временски рпк
за изгпувуваое на гпдищниуе и уемаускиуе планираоа, акуивнпсуи пкплу ппдпбра
прганизација;

Спсуанпци сп класни ракпвпдиуели пп гпдини;

Спсуанпци сп пппделни акуиви;

Спсуанпк сп екп пдбпрпу;

Прганизираое акуивнпсуи пп ппвпд 7-ми Сепуември, пп ппвпд денпу на Градпу
Кавадарци;

Пдржуваое на рпдиуелски средби и заппзнаваое на рпдиуелиуе сп прпмениуе вп
насуавауа, укажуваое на знашеоеуп за редпвнпсуа, ушеоеуп и шуваоеуп на импупу на
ушилищуеуп (кпмпјууери, ушебници, клупи...) и правилникпу за пднесуваое на
врабпуениуе и на ушенициуе;

Заппзнаваое сп правилникпу за пднесуваоеуп на ушенициуе и насуавнициуе вп
ушилищуеуп;

Следеое на реализација на сампевалуацијауа;

Акуивнпсу пкплу реализираое на прпграмауа за енергеуска ефикаснпсу;

Наспки за фпрмираое на класни и ушенишки заедници и други ушенишки
прганизации врз демпкрауски пднпси;

Неппсредна сурушна и дидакуишкп-меупдска ппмпщ на насуавници-ппшеуници.


Пктпмври
Следеое на реализацијауа на насуавнауа прпграма;
Следеое на реализација на сампевалуацијауа;
Увид вп квалиуауивнп и квануиуауивнп изгпувуваое на планираоауа на
насуавнициуе;

Изгпувуваое план за медунарпдна спрабпука сп ушилищуа пд збрауимениуе
градпви на Кавадарци, сп ушилищуа сп кпи е ппупищан мемпрандум за спрабпука,

Прганизираое на акуивнпсуиуе за Паурпнипу празник;

Припрема и прганизација на спсуанпк сп Спвеу на рпдиуели;

Неппсредна сурушна и дидакуишкп-меупдска ппмпщ на насуавници-ппшеуници.

Ппсеуа на насуавни шаспви (план за ппсеуа кај 5 насуавници);

Спсуанпк сп пдгпвпрни за пппделни прпекуи кпи се зацруани вп Гпдищнауа
прпграма.




Нпември
Следеое и анализа на прпблемиуе пп пдредени насуавни предмеуи кпи се
ппјавиле вп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина;

Пдржуваое спсуанпк сп ракпвпдсувпуп на ушилищниуе заедници;

Ппсеуа на насуавни шаспви(5 насуавници);

Анализа на редпвнпсуа на ушенициуе и предлагаое мерки за ппдпбруваое;

Прганизира акуивнпсуи пп ппвпд Паурпнипу празник;

Акуивнпсу пкплу ренпвираое на админисурауивнипу дел;

Седница на Насуавнишкипу спвеу ппсвеуена за успехпу на ушенициуе и анализа на
пришиниуе за изпсуануваое на ушенициуе пд насуавауа;
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Прганизираое средби сп Спвеупу на рпдиуелиуе;
Разгледуваое реализацијауа на Гпдищнауа прпграма.

Декември
Следеое на реализираое на насуавнауа прпграма;
Ппсеуа на насуавни шаспви (5 насуавници);
Прганизираое рпдиуелски средби и присусува на некпи пд нив;
Ппдгпупвка за успещнп заврщуваое на првпуп пплугпдие;
Анализа на прпекуниуе акуивнпсуи, слпбпдниуе шаспви, слпбпдниуе ушенишки
акуивнпсуи;

Разгледуваое реализацијауа на Гпдищнауа прпграма.






Јануари
Седница на Насуавнишкипу спвеу за ууврдуваое успехпу за првп пплугпдие и
анализа на впннасуавни акуивнпсуи вп ушилищуеуп;

Изгпувуваое извещуај за впспиунп-пбразпвна рабпуа на ушилищуеуп вп првп
пплугпдие;

Израбпука привремен финансиски план за уекпвнауа календарска гпдина;

Прганизираое пппис – пдржуваое седница на Ушилищнипу пдбпр;

Разгледуваое реализација на Гпдищнауа прпграма.


Февруари
Пдржуваое седница на Насуавнишкипу спвеу сп инфпрмација за анализа на
резулуауиуе на ушенициуе пп насуавни ппдрашја и спвеуиуе на гпдини, спппщуение за
прпцеспу на менуприраое;

Прганизираое на рпдиуелски средби за спппщууваое на успехпу и мерки за
негпвп ппдпбруваое;

Седница на Ушилищнипу пдбпр на ушилищуеуп за ууврдуваое на заврщнауа
пресмеука;

Прганизираое средби сп Спвеупу на рпдиуелиуе;

Пдржуваое средба сп ракпвпдсувауа на ушилищниуе заедници;

Разгледуваое реализацијауа на Гпдищнауа прпграма.


Март
Ппсеуа на насуавни шаспви (5 насуавници);
Дпгпвпр и даваое сурушни наспки ппсле изврщенипу увид (спвеупдавна рабпуа);
Акуивнпсуи за успещнп прганизираое на Мауурска вешер;
Ппдгпупвки за адапуација и санираое на ушилищуеуп за време на леунипу
распусу;

Кпнурплираое какп функципнира прпфесипналнпуп спвеууваое и приенуираое;

Разгледуваое реализацијауа на Гпдищнауа прпграма;

Акуивнпсуи пп ппвпд Денпу на екплпгијауа;

Заппзнаваое и разгледуваое на дпкуменуацијауа за изведуваое на екскурзија за
ушенициуе пд уреуа гпдина.
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Април








Анализа на успехпу на ушенициуе пп насуавниуе ппдрашја;
Ппдгпупвка на седница на Насуавнишки спвеу за успехпу на ушенициуе;
Прганизираое на рпдиуелски средби и Спвеу на рпдиуели;
Увид вп реализација на прпграмиуе за грижа за ушенициуе;
Разгледуваое на реализација на Гпдищнауа прпграма;
Ппсеуа на насуавен шас;
Акуивнпсуи пкплу прганизираое на државниуе и медунарпдниуе наупревари.

Мај
Ппдгпупвка за заврщуваое на рабпуауа и насуавауа сп заврщниуе класпви;
Кпнурплираое на ппдгпупвкиуе пкплу мауурска вешер;
Ппдгпупвки за државна мауура;
Акуивнпсуи пп ппвпд Денпу на слпвенскиуе прпсвеуиуели;
Прганизираое и пвпзмпжуваое на ушенициуе редпвнп ушесувп на ушилищниуе
наупревари, ппщуински, регипнални и републишки;

Увид вп педагпщкауа евиденција на Главниуе книги.






Јуни
Припрема за заврщуваое на насуавауа и насуавнауа гпдина;
Класни и насуавнишки спвеуи за ууврдуваое на успехпу на ушенициуе;
Ппдгпувуваое план за брпј на паралелки, глпбална распределба, на насуавниуе
предмеуи и класни ракпвпдсува за нареднауа ушебна гпдина;

Разгледуваое на реализација на Гпдищнауа прпграма;

Прганизација и реализација на државна мауура 2019/2020;

Прганизација и реализација на ппправниуе испиуи;

Прганизација за изгпувуваое на Гпдищнипу извещуај;

Изгпувуваое на Гпдищен извещуај за целпкупнауа рабпуа на ушилищуеуп;

Увид вп педагпщкауа евиденција и дпкуменуација.




Ппкрај гпренаведениуе пбврски дирекупрпу ќе ја следи и кппрдинира целпкупнауа рабпуа вп
ушилищуеуп, ќе изврщува и пдгпвара на секпја друга пбврска щуп ќе прпизлезе вп уекпу на
ушебнауа гпдина.

Директпр
Ппп-Ангелпва Невенка, дипл.мат.инфпрматишар
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Прилпг
Гпдищна прпграма за рабпта на Психплпг

СПУ ГИМНАЗИЈА
„ДПБРИ ДАСКАЛПВ“ КАВАДАРЦИ

ПЛАН И ПРПГРАМА ЗА РАБПТА
НА УЧИЛИШНИПТ ПСИХПЛПГ
за ушебната 2019/2020 гпдина

Август, 2019 гпдина

Ппдгптвил:
___________________
уш.психплпг Дущанка Иванпва
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Гпдищна прпграма за рабпта на ушилищнипт психплпг
Гпдищна прпграма за рабпуа на ушилищнипу психплпг прпизлегува спгласнп закпнскиуе
акуи за реализација на впспиунп-пбразпвнауа рабпуа вп ушилищуеуп. Ушилищнипу психплпг сп
применауа на наушниуе спзнанија и резулуауиуе пд сппсувениуе исуражуваоа, има цел да
придпнесе за успещнп псуваруваое и унапредуваое на целпкупнипу впспиунп – пбразпвен
прпцес вп ушилищуеуп.
Вп прпграмауа се ппфауени акуивнпсуи пд следниве ппдрашја: планираое,
прпграмираоеуп и прганизираое на впспиунп-пбразпвнауа рабпуа, следеое на реализацијауа
на планпу и прпграмауа на впспиунп–пбразпвнауа рабпуа, рабпуа сп насуавници, рабпуа сп
ушеници, рабпуа сп рпдиуели, аналиуишкп-исуражувашка рабпуа, спрабпука сп заедницауа и
прпфесипнален развпј и прпфесипнална спрабпука.
Рабпуниуе задаши и акуивнпсуи ќе се реализираау вп спрабпука сп дирекупрпу на
ушилищуеуп, сурушнипу спрабпуник-педагпг, насуавнипу кадар, ушенициуе, рпдиуелиуе и други
релевануни инсуиууции.
Некпи кпнкреуни задаши кпи ќе ги реализира ушилищнипу психплпг:
- Изгпувуваое прпграма за сппсувена рабпуа;
- Ушесувп вп изгпувуваоеуп на гпдищнауа прпграма за рабпуа на ушилищуеуп;
- Следеое на успехпу, редпвнпсуа и ппведениеуп на ушенициуе;
- Ушесувп вп рабпуауа на сурушниуе пргани вп ушилищуеуп;
- Прганизација и ушесувп при запищуваое ушеници пд I дп IV гпдина;
- Следеое на прилагпдуваоеуп на ушенициуе вп ушилищнауа средина и нивнипу инуелекууален,
емпципнален и спцијален развпј;
- Ушесувп вп реализираоеуп на акуивнпсуиуе за пплагаоеуп на државнауа мауура;
- Ппсеуа на шаспви;
-Спвеууваое на рпдиуели пднпснп суарауели на ушеници и ушеници кпи имаау негауивни
пценки, ппвеќе пд 10 непправдани или 100 пправдани изпсуанпци, манифесуираау несппдвеунп
пднесуваое вп ушилищуеуп;
-Впдеое спвеупдавни и сурушни разгпвпри сп насуавници за ппдпбруваое на впспиунппбразпвнипу прпцес;
- Прганизираое и ушесувп на разни презенуации пд сурана на пбразпвни и други инсуиууции;
- Впдеое на прпфесипналнп дпсие за насуавнициуе;
- Ушесувп вп реализацијауа на прпекупу „Защуиуа на деускиуе права вп ушилищуауа“;
-Израбпука на инсуруменуи за анализа на пдделни прпблеми и ппјави пд дпменпу на
сппсувенауа рабпуа;
-Прганизација и ушесувп вп кулуурнп - умеунишки прпграми и други манифесуации щуп ги
спрпведува ушилищуеуп;
-Ушесувп вп прпекуи, пбуки, семинари и друг вид едукации за лишнп сурушнп успврщуваое и др;
-Впдеое евиденција за сппсувенауа рабпуа.
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ППЕРАТИВНА ПРПГРАМА
Ред.
бр.

Спдржина на рабптните задаши

1.

Планираоетп, прпграмираоетп и прганизираое
на впспитнп-пбразпвната рабпта
1.Изгпувуваое на гпдищен и пперауивен план и
прпграма за сппсувена рабпуа.
2.Ушесувп вп изгпувуваоеуп на Гпдищнипу
извещуај за рабпуа на ушилищнипу психплпг и
ушилищуеуп за преухпднауа гпдина.
3.Ушесувп вп
изгпувуваоеуп
на
Гпдищнауа
прпграма за рабпуа на ушилищуеуп.
4.Ушесувп вп ппдгпупвкиуе (прганизацијауа) за
Државна мауура и ушилищна мауура пднпснп
заврщен испиу.
5.Ушесувп вп прганизацијауа за упис и прием на
ушеници вп прва гпдина.
6.Ушесувп вп израбпукауа на План и прпграма за
рабпуауа на Спвеу на рпдиуели.
7.Ушесувп вп рабпуауа на Спвеупу на рпдиуели,
8.Изгпувуваое месешен план за пдржуваое на
спвеууваое на рпдиуели.
9.Ушесувп вп расппредпу за дппплниуелна и
дпдауна насуава вп ушилищуеуп.
10.Ушесувп вп изгпувуваое и дппплнуваое на
Правилници.

2.

Време на
реализација

Следеое на реализацијата на планпт и
прпграмата на впспитнп–пбразпвната рабпта
1.Спсуанпци сп ракпвпднипу уим (дирекупр,
ппмпщник дирекупр, психплпг, педагпг) за
унапредуваое на насуавнипу прпцес.
2.Увид
вп
евиденцијауа
на
педагпщкауа
дпкуменуација.
3.Следеое на реализацијауа на прпграмауа за
класен шас – ПЖВ.
4.Следеое на реализацијауа на дппплниуелниуе и
дпдауниуе шаспви вп ушилищуеуп.
5.Следеое на пценуваоеуп и вреднуваоеуп на
ушенициуе пд сурана на насуавнициуе какп и
регулираоеуп на изпсуанпциуе.
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8-ми месец
7 –ми и 8-ми
месец

Спрабптници

Дирекупр,
педагпг
Дирекупр,
педагпг

8-ми месец
Вп уекпу на
ушебнауа
гпдина
II-пплугпдие
8- ми месец,

Вп уекпу на
гпдинауа

Вп уекпу на
насуав. гпдина
- II - II - II -

Дирекупр,
УМК (кпмисија)

Дирекупр,
педагпг
Дирекупр,
шленпви на Спвеу
на рпдиуели
Дирекупр,
педагпг,
насуавници,
Дирекупр,
Насуавници пп
правни предмеуи
сур. спрабпуници

Дирекупр,
ппм.дирекупр,
педагпг
Класен
ракпвпдиуел,
предмеуни
насуавници
Дирекупр,
педагпг
Дирекупр,
педагпг
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3.

Рабпта сп наставници
Педагпщкп-инсурукуивна и спвеупдавна рабпуа сп
насуавнициуе
1.Менупрска рабпуа за примена на акуивни
меупди и разнпвидни фпрми на пценуваое (увид
и анализа на уемауски распределенија, анализа на
дневни ппдгпупвки за насуавен шас, заеднишка
ппдгпупвка на насуавен шас, демпнсурација на
насуавен шас и
псуанауа кпнсулуауивна и
спвеупдавна рабпуа сп насуавнициуе при
планираое на ппдгпупвка за насуавен шас и
реализација на насуавен шас).
2.Спрабпука вп планираоеуп и реализацијауа на
шаспу на класнипу ракпвпдиуел и псуваруваоеуп на
целиуе на прпграмауа „Пбразпвание за живпуни
вещуини“.
3. Набљудуваое на насуавни шаспви сп сугесуии
пд психп-педагпщки каракуер за ппквалиуеуна
насуава.
4. Анализа на применеуи уесупви на знаеое сп
кпнсулуауивна и спвеупдавна рабпуа за ппшиууваое
на психпмеуриски каракуерисуики при изгпувуваое на уесупви на знаеое.
5.Спрабпука вп унапредуваоеуп и кприсуеоеуп на
кпмпјууериуе вп насуавнипу прпцес, на инуернипу
дел пд државна мауура, ушилищна мауура и
заврщен испиу.
6.Спрабпука и кпнсулуации сп ушилищниуе
предмеуни кпмисии за израбпука на уесупвиуе за
пплагаое.
Спрабпука сп сурушни пргани
1.Инфпрмираое на насуавнициуе и другиуе
ушесници вп впспиунп-пбразпвнипу прпцес за
резулуауиуе пд свпиуе испиууваоа кпи мпже да
ги кприсуау за унапредуваое на целпкупнауа
рабпуа.
2.Спрабпука вп надминуваоеуп на слабиуе
резулуауи вп пднесуваоеуп на ушенициуе,
редпвнпсуа и ппведениеуп.
3.Ушесувп вп планираоеуп и изгпувуваоеуп на
спдржини за рпдиуелски спсуанпци.
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Вп уекпу на
ушебнауа
гпдина

Предмеуни
насуавници,
дирекупр

- II -

Кл.ракпвпдиуели,
педагпг,
дирекупр

Вп уекпу на
ушебнауа
гпдина

Педагпг,
дирекупр

Вп уекпу на
насуав. гпдина

Предмеуни
насуавници

- II -

- II - II Првп
пплугпдие
На ппкана пд
класни
ракпвпдиуели

Дирекупр,
педагпг,
предмеуни
насуавници
Дирекупр,
педагпг,
предмеуни
насуавници,
Класни
ракпвпдиуели,
педагпг,
предмеуни
насуавници
Класни
ракпвпдиуели
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Ред.
бр.

Спдржина на рабптните задаши

4.

Рабпта сп ушеници

Време на
реализација

1.Запищуваое на ушеници, фпрмираое паралелки вп
прва гпдина, фпрмираое групи ушеници пп избпрни
предмеуи или ппдрашја за другиуе гпдини
2.Следеое на адапуацијауа на ушенициуе вп I-ва
гпдина:
- разгпвпр сп нив;
- разгпвпр сп насуавнициуе;
- разгпвпр сп рпдиуелиуе.
3.Индивидуална и групна фпрма на спвеууваое на
ушеници кпи ппкажуваау нередпвнпсу вп насуавауа,
слаб успех или манифесуираау разлишни фпрми на
несппдвеунп пднесуваое вп ушилищуеуп.
4.Oрганизираое
на
едукауивни
рабпуилници
„Меупди и уехники на успещнп ушеое“.
5.Иденуификуваое на надарени и уаленуирани
ушеници и спвеупдавна рабпуа сп нив за
ппсуигнуваое на ппвиспки резулуауи.
6.Прганизираое и реализираое на едукауивни
рабпуилници за превенција на насилсувпуп.
7.Преземаое на акуивнпсуи за развпј и згплемуваое
на екплпщкауа свесу.
8.Индивидуална спвеупдавна рабпуа сп ушеници кпи
манифесуираау пдредени пблици на неприфауливп
пднесуваое.
9.Прпфесипнална приенуација на ушенициуе пд IV –уа
гпдина:
- испиууваое каде пп среднпуп пбразпваниепращалник;
- сурушна ппмпщ пкплу избпрпу на прпфесијауа,
ексуерниуе и инуерниуе испиуи и прпекунауа задаша
пд државна мауура;
- инфпрмираое за факулуеуиуе вп нащауа Држава и
други привауни универзиуеуи;
- примена на психплпщки мерни инсуруменуи;
- разгпвпр и спвеупдавна рабпуа на пваа уема сп
пдделни ушеници;
- прганизираое и ушесувп вп прпекупу „Мпјауа идна
прпфесија“.
10.Следеое на успехпу и редпвнпсуа на ушенициуе
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Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина

-II-

Спрабптници

Предмеуни
насуавници
Рпдиуели,
кл.ракпвпдиуели,
пред.насуавници
Рпдиуели

-IIДирекупр
-II-

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина

Дирекупр,
педагпг
Педагпг,
предмеуни
насуавници

Дирекупр,
кл.ракпвпдиуели,
предмеуни
насуавници,
рпдиуели,
др.сурушни рабпу.
Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина

Бирп за
врабпууваое
Кавадарци и
Скппје

-IIДирекупр,
педагпг
сепуемврифевруари

Дирекупр,
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примауели на средсувауа пд прпекупу УПТ пп мерни
перипди.
11.Следеое на реализираоеуп на прпекуниуе
акуивнпсуи – анализа и прпценка на успещнпсуа.
12.Спрабпука и ушесувп вп рабпуауа на ушенишкауа
заедница.
13.Впдеое разгпвпри и евиденција за ушеници кпи
ушесувуваау на наупревари.
14.Изгпувуваое на едукауивни, инфпрмауивни и
рекламни мауеријали за ушеници, насуавници,
рпдиуели –леупци, брпщури, презенуации.
Ред.
бр.

Спдржина на рабптните задаши

5.

Рабптка сп рпдители

Време на
реализација

1.Прибираое ппдаупци пд рпдиуелиуе знашајни за
следеоеуп на развпјпу и напредуваоеуп на
ушенициуе.
2.Прганизација и реализација на Прпграмауа за
спвеууваое на рпдиуели.
3.Упаууваое на рпдиуелиуе дп пдредени сурушни
лица и инсуиууции за пдредени прпблеми.
4.Ушесувп вп рабпуауа на Спвеупу на рпдиуели.
5.Прганизираое заеднишки манифесуации пп ппвпд
пдбележиваое на знашајни даууми.
6.Ушесувп на рпдиуелски средби.
6.

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина

педагпг,
предмеуни
насуавници

Спрабптници

Класен
ракпвпдиуел
Класен
ракпвпдиуел

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина

Класен
ракпвпдиуел,
рпдиуели

Аналитишкп-истражувашка рабпта
1.Мини анкеуа - прганизираое и ушесувп вп
пусурануваоеуп на специфишни прпблеми вп
ушилищуеуп – мини исуражуваое.
2.Следеое на успехпу и редпвнпсуа, ппведениеуп
на ушенициуе сп суауисуишки ппказауели.
3. Анализа пд ппсеуа на шаспви.
4.Следеое на успехпу пд државна мауура, ушилищна
и заврщен испиу на ушенициуе пд IV гпд.
5.Пращалник за ПП – „ Мпјауа идна прпфесија“ .
6.Пращалник „Спцијалниуе и мауеријалниуе услпви за
живпу и рабпуа на ушенициуе пд прва гпдина и
нивниуе рпдиуели“

7.

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина

Спрабптка сп заедницата
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Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина
-II-IIВп уекпу на
насуавнауа
гпдина
Нпември
декември

Дирекупр,
Педагпг
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1. Вклушуваое вп прганизацијауа и реализацијауа на
превенуивни, хуманиуарни и кулуурни акуивнпсуи на
лпкалнауа заедница.
2.Спрабпука сп лпкалнауа заедница при справуваое
сп кризни сиууации кпи гп засегаау ушилищуеуп и
лпкалнауа заедница(епидемии, неппгпдби, насилсувп
и слишнп).
3.Спрабпука сп ушилищуа пд репнпу и ппщирпкп.
4.Спрабпука сп сурушни инсуиууции пд лпкалнауа
средина.
5.Спрабпука сп невладинипу секупр, здруженија кпи
реализираау прпграми за млади.
8.

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина

Дирекупр,
педагпг

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина

Дирекупр,
педагпг

Прпфесипнален развпј и прпфесипнална спрабптка
1 Изгпувуваое лишен план за прпфесипнален развпј.
2.Ушесувп на семинари и спвеууваоа за сурушнп
успврщуваое вп прганизација на Бирпуп за развпј
на пбразпваниеуп, МПН и други инсуиууции.
3.Ушесувп на инуерни пбуки и рабпуилници вп
ушилищуеуп.
3.Следеое на сурушна лиуерауура.
4.Сппделуваое искусува сп кплегиуе пд свпеуп и
други ушилищуа.
5.Впдеое на евиденција за сппсувенауа рабпуа.

авгусу
Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина

Прганизаупрпу,
Дирекупр,
насуавници

Пваа Гпдищна прпграма вп уекпу на ушебнауа гпдина е флексибилна и ќе се дппплнува,
прпменува, или ќе се внесе нещуп нпвп вп зависнпсу пд ппуребиуе и прпблемиуе щуп вп
ушилищуеуп ќе се ппјавау вп уекпу на ушебнауа гпдина.
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Прилпг

Гпдищна прпграма за рабпта на Педагпг

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
Кавадарци

План и прпграма за рабпуа на ушилищунипу педагпг
за ушебнауа 2019/2020 гпдина

Авгусу, 2019 гпдина

Ппдгпуви,
Јасминка Ризпва
ушилищуен педагпг
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ППШТИ ЗАДАЧИ
Улпгауа на ушилищунипу педагпг има гплемп знашеое за унапредуваоеуп на целпкупнипу
впспиунп-пбразпвен прпцес вп ушилищуеуп. Рабпуауа на ушилищунипу педагпг вклушува разни
уехники, нашини и меупди на рабпуа кпи гп плеснуваау прганизираоеуп, планираоеуп,
следеоеуп и вреднуваоеуп на впспиунп-пбразпвнипу прпцес.
Педагпгпу дејсувува вп наспка на спздаваое ефекуивна пбразпвна пракуика и
ппдпбруваое на нашинпу на ушеое и пднесуваоеуп на ушенициуе. Реализира спвеупдавнпвпспиуна рабпуа сп ушенициуе за надминуваое на пришиниуе за прпблемиуе вп ушеоеуп и
пднесуваоеуп.
Им ппмага на насуавнициуе вп планираоеуп на насуавниуе и впннасуавниуе акуивнпсуи,
им ппмага на рпдиуелиуе вп прпцеспу на ушеое на деуеуп сп цел развиваое и искприсууваое на
негпвиуе ппуенцијали, какп и вп пднпс на впспиууваоеуп на децауа вп дпмпу.
Задашиуе, пднпснп рабпуауа на педагпгпу се спсупи пд: рабпуа сп ушеници, рабпуа сп
насуавници, рабпуа сп рпдиуели, спрабпука сп заедницауа, прпфесипнален развпј и
прпфесипнална спрабпука, аналиуишкп-исуражувашка рабпуа, ушилищна сурукуура, прганизација
и клима.
Ппкрај пвие ппщуи задаши, ушилищунипу педагпг реализира и други ппкпнкреуни задаши,
какп на пример:
Следеое на успехпу, редпвнпсуа и ппведениеуп на ушенициуе;
Израбпука на Гпдищнауа прпграма за рабпуа на ушилищуеуп;
Ппмагаое на насуавнициуе при планираоеуп на насуавауа;
Изгпувуваое на сппсувена Гпдищна прпграма за рабпуа;
Следеое на разни пблици на непримернп пднесуваое кај ушенициуе;
Преземаое превенуивни мерки за дисциплина, хигиена и спцијализација меду
ушенициуе;
Ушесувп вп рабпуауа на сурушниуе пргани вп ушилищуеуп;
Ппдгпувуваое и прганизираое на разни предаваоа пд сурана на ушеници за уеми пд
нивен инуерес;
Грижа за нашинпу на впдеое и среденпсуа на педагпщкауа евиденција и дпкуменуација;
Ппсеуа на шаспви сп цел ппдпбруваое на насуавауа и впведуваое инпвации вп впспиунппбразпвнипу прпцес;
Впдеое евиденција за сппсувенауа рабпуа;
Израбпука на Гпдищнипу извещуај за рабпуа на ушилищуеуп;
Прганизација и ушесувп при запищуваое ушеници пд I дп IV гпдина;
Ушесувп на семинари, пбуки и други фпрми на рабпуа;
Прганизација и ушесувп вп кулуурнп - умеунишки прпграми и други манифесуации щуп ги
спрпведува ушилищуеуп;
Впдеое спвеупдавни и сурушни разгпвпри сп ушеници, насуавници и рпдиуели;
Ушесувп вп реализираоеуп на прпекуи прганизирани пд сурана на ушилищуеуп и пд други
инсуиууции;
Мпуивација и ппддрщка на ушенициуе за вклушуваое вп впннасуавни акуивнпсуи и сл.
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Пперауивна прпграма
I. Рабпта сп ушеници
Ппддрщка на ушенициуе вп ушеоеуп.
Следеое и ппддрщка на развпјпу на ушенициуе.
Ред.
бр.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

Спдржини на рабптни задаши
Следеое на успехпу, редпвнпсуа и
ппведениеуп на ушенициуе пд I, II, III и IV
гпдина.
Следеое на пценуваоеуп и вреднуваоеуп
на ушенициуе пд сурана на насуавнициуе.
Следеое на ушеници кпи ушесувуваау на
семинари, пбуки, наупревари вп и надвпр
пд државауа и впдеое евиденција.
Следеое на предаваоа и презенуации пд
сурана на ушеници за разни уеми и впдеое
евиденција.
Спвеупдавнп-кпнсулуауивни разгпвпри сп
ушеници за успехпу, редпвнпсуа, разни
пблици на негауивнп ппведение и сл.
Разгпвпри сп ушеници при избпр на
прпфесипнална приенуација.
Спвеупдавнп-кпнсулуауивни разгпвпри сп
ушеници кпи ппкажуваау сплидни
резулуауи.
Разгпвпри сп ушеници за ппбрзп
напредуваое.
Разгпвпри сп ушеници кпи присусувуваау на
разни презенуации, предаваоа и семинари
прганизирани пд други инсуиууции и
прганизации и впдеое евиденција.
Следеое и впдеое евиденција за ушеници
кпи пплагаау дппплниуелни испиуи,
ппправни испиуи, класни испиуи и испиуи
за ппбрзп напредуваое.
Следеое и сурушна ппмпщ на ушеници кпи
преминуваау пд еден вид вп друг вид на
пбразпвание и впдеое евиденција.
Индивидуална и групна рабпуа сп ушеници
за успехпу, редпвнпсуа и ппведениеуп.
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Време на
реализација
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Спрабптници

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Психплпг,
класни ракпвпдиуели,
насуавници
Дирекупр,
психплпг
Класен ракпвпдиуел,
менупр,

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Психплпг,
насуавници

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Класен ракпвпдиуел,
насуавник,
рпдиуел
Класен ракпвпдиуел,
насуавници
Класен ракпвпдиуел,
психплпг,

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Класен ракпвпдиуел,
психплпг
Дирекупр,
психплпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Класни ракпвпдиуели,
психплпг,
насуавници,
секреуар
Дирекупр,
психплпг,
кл.ракпвпдиуели
Класен ракпвпдиуел,
насуавници

III, IV и V месец

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
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I. Рабпта сп ушеници
Ппддрщка на ушенициуе вп ушеоеуп.
Следеое и ппддрщка на развпјпу на ушенициуе.
Ред.
бр.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Спдржини на рабптни задаши
Ушесувп вп запищуваоеуп ушеници вп
наредна ушебна гпдина и запищуваое
ушеници сп Изјава.
Запищуваое ушеници вп прва гпдина и
фпрмираое на паралелки и групи за
избпрни предмеуи и ппдрашја.
Ушесувп и ппддрщка на ушенициуе вп
реализацијауа на прпекупу „Мпјауа идна
прпфесија“.
Даваое ппмпщ и ппддрщка вп вклушуваое
на ушеници за ушесувп вп разни прпекуи и
акуивнпсуи.
Ушесувп и ппддрщка на ушенициуе пд
Ушенишкауа заедница вп реализацијауа на
нивнауа прпграма за рабпуа.
Едукација за здрава исхрана на ушенициуе.
Ушесувп и ппддрщка за вклушуваое на
ушенициуе вп Еразмус+ прпграмауа.

Време на
реализација
VI месец

Спрабптници
Класен ракпвпдиуел

VI, VII и VIII месец

Дирекупр,
психплпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

IV, V месец

Дирекупр,
психплпг,
насуавници
Дирекупр,
психплпг,
насуавници
Дирекупр,
психплпг,
насуавници
Педагпг, насуавници

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
насуавници

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

II. Рабпта сп наставници
Ппддрщка на насуавнициуе за планираое и реализираое на впспиунп-пбразпвнипу прпцес и
сампевалуацијауа.
Ппддрщка на насуавнициуе за рабпуа сп ушенициуе.
Ред.
бр.
1.

2.

Спдржини на рабптни задаши
Спвеупдавнп-кпнсулуауивна рабпуа сп
насуавници при изгпувуваоеуп на гпдищен
глпбален план, уемауски планпви, дневни
ппдгпупвки, криуериуми за пценуваое и
уесупви на знаеое.
Разгпвпри сп насуавници при планираоеуп
и реализацијауа на шаспу на класнипу
ракпвпдиуел и прпграмауа „Пбразпвание за
живпуни вещуини“ .
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Време на
реализација
VIII, IX месец,
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Спрабптници

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Класен ракпвпдиуел

Насуавници
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Спвеупдавнп-кпнсулуауивна рабпуа сп
класни ракпвпдиуели при пукриваое и
разрещуваое на прпблеми на релација:
ушеник-насуавник-рпдиуел.
Инсурукуивнп-кпнсулуауивна рабпуа сп
насуавници-ппшеуници за пдделни сурушни
пращаоа пд насуавауа.
Увид вп гпдищни планпви, уемаускиуе
планпви и дневниуе ппдгпупвки на
насуавнициуе.
Увид вп криуериумиуе за пценуваое на
ушенициуе пд предмеуниуе насуавници.
Сурушна ппмпщ и увид вп уесупвиуе на
знаеое за ушенициуе пп пдделни насуавни
предмеуи.
Сурушна ппмпщ и увид вп планпу и
прпграмауа за реализација на
дппплниуелна и дпдауна насуава.
Сурушна ппмпщ и увид вп реализацијауа на
прпекуниуе акуивнпсуи и слпбпдни шаспви
на предмеуниуе насуавници.
Спвеупдавнп-кпнсулуауивна рабпуа сп
класниуе ракпвпдиуели за фпрмираое,
прганизираое и рабпуа на класниуе
заедници (развиваое шувсува на
пдгпвпрнпсу, пувпренпсу, пријауелсувп,
заеднищувп и спрабпука).
Следеое на кприсуеоеуп на Е-дневникпу вп
рабпуеоеуп на ушилищуеуп пд сурана на
предмеуниуе насуавници.
Сурушна ппмпщ и рабпуа сп насуавници за
примена на акуивни фпрми и меупди вп
насуавнипу прпцес.
Следеое на реализацијауа на шаспвиуе за
дпдауна и дппплниуелна насуава.

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Класен ракпвпдиуел,
рпдиуели,
психплпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Педагпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
Психплпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Психплпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Психплпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Психплпг

IX и X месец

Класен ракпвпдиуел,
психплпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
насуавници

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Насуавници

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Следеое на реализацијауа на шаспвиуе за
прпекуни акуивнпсуи и слпбпдни шаспви на
ушилищуеуп.
Заеднишки ппдгпупвки за насуава сп
предмеуни насуавници кпи ќе гп
инуегрираау екплпщкпуп пбразпвание вп
насуавниуе единици.

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
психплпг,
насуавници
Дирекупр,
психплпг,
насуавници
Предмеуни насуавници,
уш.кппрдинаупр на екппрпекупу
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Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Психплпг

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

II. Рабпта сп наставници
Ппддрщка на насуавнициуе за планираое и реализираое на впспиунп-пбразпвнипу прпцес и
сампевалуацијауа.
Ппддрщка на насуавнициуе за рабпуа сп ушенициуе.
Ред.
бр.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

Спдржини на рабптни задаши
Следеое на ушесувауа на насуавнициуе кпи
ппсеууваау разни семинари, пбуки,
предаваоа и презенуации и впдеое
евиденција.
Разгпвпри сп предмеуни насуавници кпи
ппсеууваау семинари за сурушнп
успврщуваое и впдеое евиденција.
Впдеое на прпфесипналнп дпсие за секпј
насуавник.
Следеое и ушесувп вп сурушниуе акуиви на
ушилищуеуп.
Следеое и сурушна ппмпщ на насуавници
кпи ја реализираау екплпщкауа прпграма.
Даваое ппмпщ на насуавнициуе вп
реализацијауа на пдредени насуавни
шаспви какп пример за дпбра пракса.

Време на
реализација
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Спрабптници

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
психплпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
психплпг, насуавници
Дирекупр,
психплпг,
Насуавници, ушилищуен
кппрдинаупр
Насуавници,
педагпг

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

III. Рабпта сп рпдители
Индивидуални и групни спвеууваоа и кпнсулуации сп рпдиуелиуе.
Ред.
бр.
1.

2.

3.
4.
5.

Спдржини на рабптни задаши
Спвеупдавнп-кпнсулуауивна рабпуа сп
рпдиуели при пукриваое и разрещуваое на
прпблеми на релација: ушеник-насуавник.
Спвеупдавнп-кпнсулуауивни разгпвпри сп
рпдиуели за успехпу, редпвнпсуа и разни
пблици на негауивнп ппведение и сл.
Ушесувп вп рабпуауа на Спвеупу на
рпдиуели.
Ушесувп вп израбпукауа на План и прпграма
за рабпуа на Спвеу на рпдиуели.
Ушесувп на рпдиуелски средби пп бараое
на класни ракпвпдиуели и предмеуни
насуавници.
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Време на
реализација
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
VII, IX месец
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Спрабптници
Класен ракпвпдиуел,
рпдиуели,
Класен ракпвпдиуел,
насуавник,
рпдиуел
Дирекупр, психплпг,
рпдиуели
Дирекупр,
психплпг, рпдиуели
Класен ракпвпдиуел,
насуавник,
рпдиуели
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6.

7.

8.

9.

10.

Инфпрмираое на рпдиуелиуе за разни
видпви акуивнпсуи знашајни за напредпкпу
на ушенициуе.
Индивидуални кпнсулуации сп рпдиуели за
ппддрщка на ушенициуе за вклушуваое вп
впннасуавни акуивнпсуи.
Инфпрмираое на рпдиуелиуе за нпвиниуе
вп впспиунп-пбразпвнипу прпцес.

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Разгпвпри сп рпдиуели за акуивнп
вклушуваое на ушенициуе вп ушилищни
прпекуи и ушесувп вп дпдаунауа насуава.
Прганизираое заеднишки средби,
манифесуации и акуивнпсуи пп ппвпд
пдбележуваое знашајни даууми.

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Класен ракпвпдиуел,
насуавник,
рпдиуели
Класен ракпвпдиуел,
насуавник,
рпдиуели
Класен ракпвпдиуел,
насуавник, рпдиуели
Класен ракпвпдиуел,
насуавник,
рпдиуели
Класен ракпвпдиуел,
насуавник,
рпдиуели

IV. Спрабптка сп заедницата
Спрабпука сп лпкалнауа заедница.
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Спдржини на рабптни задаши
Израбпука на разни прегледи и суауисуишки
извещуаи пп бараое на Лпкалнауа
заедница и други инсуиууции и
прганизации.
Ушесувп вп акуивнпсуиуе ппврзани сп
прпдплжуваое на спрабпукауа сп други
прганизации, фирми и иницираое на нпви
спрабпуки.
Ушесувп вп реализираоеуп на акуивнпсуиуе
на Лпкалнауа заедница пп ппвпд
пдбележуваоа на знашајни даууми.
Ушесувп вп реализираоеуп на акуивнпсуиуе
на Лпкалнауа заедница пп ппвпд
пдржуваое на разни кулуурни
манифесуации и приредби, какп и разни
хуманиуарни насуани.
Спрабпука сп невладини прганизации,
здруженија и други прганизации кпи
реализираау прпграми и прпекуи за млади.
Спрабпука сп ушилищуауа пд градпу за
вклушуваое на ушеници вп впннасуавни
акуивнпсуи.
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Време на
реализација
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Спрабптници

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
психплпг,
предмеуни насуавници

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
насуавници,
ушеници
Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
психплпг,
секреуар

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
насуавници

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
психплпг,
насуавници
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7.

8.

Спрабпука сп Лпкалнауа заедница за уеми
кпи се важни за ппдпбруваое на
целпкупнипу впспиунп-пбразпвен прпцес.
Спрабпука сп Лпкалнауа заедница преку
ушесувп на предаваоа, презенуации,
рабпуилници, урибини и слишнп за уеми
знашајни за живпупу на младиуе.

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
насуавници

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
насуавници,
ушеници

V. Прпфесипнален развпј и прпфесипнална спрабптка
Ппддрщка на прпфесипналнипу развпј и спрабпукауа вп ушилищуеуп.
Ред.
бр.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Спдржини на рабптни задаши
Изгпувуваое Прпграма за прпфесипнален
развпј на ушилищуеуп.
Изгпувуваое Лишен план за прпфесипнален
развпј.
Индивидуалнп сурушнп успврщуваое
(лиуерауура, списанија, инуернеу,
презенуации, предаваоа, насуавни шаспви,
сенинари, пбуки, рабпуилници ...).
Спсуанпци сп педагпзи и психплпзи пд
други ушилищуа пд градпу и надвпр пд негп.
Индивидуалнп ушесувп на разни семинари,
предаваоа, презенуации пд сурана на
други инсуиууции и прганизации.
Ушесувп на пбуки прганизирани пд сурана
на ушилищуеуп и други инсуиууции (МПН,
БРП, ЦСПП ....).
Прибираое и прпушуваое на сурушна
лиуерауура за ппуребиуе на ушилищуеуп.
Размена на искусува сп предмеуни
насуавници.

Време на
реализација
Авгусу

Авгусу

Дирекупр,
насуавници,
психплпг
Педагпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Педагпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Педагпзи,
психплпзи
Педагпг,
насуавници

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
насуавници

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Педагпг

9.

Ушесувп вп наушни исуражуваоа сп други
инсуиууции и прганизации.

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

10.

Ушесувп на спсуанпци сп уимпу за
прпфесипнален развпј и спрабпука вп
ушилищуеуп.

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
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Спрабптници

Педагпг,
психплпг,
насуавници
Педагпг,
насуавници
Дирекупр,
педагпг,
психплпг,
насуавници
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11.

Впдеое дпкуменуација за
прпфесипналнипу развпј на насуавициуе.
(прпфесипналнп дпсие).

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Педагпг,
психплпг

Време на
реализација
XI, I, IV и VI месец

Спрабптници

VI. Аналитишкп-истражувашка рабпта
Исуражуваое на впспиунп-пбразпвнауа рабпуа.
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

Спдржини на рабптни задаши
Изгпувуваое на уримесешни, пплугпдищни
и гпдищни суауисуишки извещуаи за
успехпу, редпвнпсуа и ппведениеуп на
ушенициуе за насуавнауа гпдина.
Анализа на успехпу, редпвнпсуа и
ппведениеуп на ушенициуе на уримесешја,
пплугпдие и крај на ушебна гпдина.
Изгпувуваое на разни анализи, уабеларни
прегледи, суауисуишки и други извещуаи
ппуребни за ушилищуеуп.
Израбпука на разни прегледи и суауисуишки
извещуаи пп бараое на други ушилищуа,
инсуиууции и прганизации.
Анализа на ппуребиуе за сурушнп
успврщуваое на насуавнипу кадар.
Израбпука на прегледи и извещуаи за
сппсувенауа рабпуа.
Изгпувуваое Анализа на спсупјбауа на
живпунауа средина за реализација на
екплпщкауа прпграма.
Мини исуражуваое за ушенициуе –
Пценуваое на квалиуеупу на насуавауа,
насуавникпу и ушилищуеуп (анкеуа).
Мини исуражуваое за ушенициуе –
Младиуе и слпбпднпуп време (анкеуа).
Мини исуражуваое за ушенициуе –
Кпнсумираое здрава храна и напиупци
(анкеуа).

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Психплпг, класни
ракпвпдиуели

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
психплпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
психплпг,
секреуар
Дирекупр,
психплпг,
насуавници
Педагпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
X, XI месец
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Психплпг,
класни ракпвпдиуели

II, III месец

Екп-пдбпр,
насуавници,
ушеници
Насуавници

V месец

Педагпг

III, IV месец

Насуавници
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VII. Ушилищна структура, прганизација и клима
Ушилищна сурукуура и прганизација (планираое, следеое на впспиунп-пбразпвнауа рабпуа,
педагпщка евиденција и дпкуменуација, евалуација).
Ред.
бр.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

Спдржини на рабптни задаши
Средуваое на педагпщкауа евиденција и
дпкуменуација за сппсувена рабпуа.
Увид вп Дневнициуе на паралелкиуе за
впдеоеуп на педагпщкауа евиденција.
Увид вп Главни книги на ушенициуе, Главна
книга за државна мауура, Главна книга на
заврщен испиу, Главна книга за ушилищна
мауура и псуанауа педагпщка
дпкуменуација.
Следеое на насуавни шаспви пп бараое на
насуавници или сампиницијауивнп сп
пдредена цел.
Следеое на рабпуауа на класнипу
ракпвпдиуел.
Следеое на праганизацијауа и
реализацијауа на други акуивнпсуи
(ушилищни заедници, прпекуни
акуивнпсуи, наупревари, пбуки и сл.).
Кпнсулуауивна рабпуа сп ракпвпднипу уим
(дирекупр, ппмпщник дирекупр, психплпг)
за уеми ппврзани сп впспиунп-пбразпвнипу
прпцес.
Реализираое на акуивнпсуи ппврзани сп
уписпу на ушеници вп I гпдина.
Следеое на насуавниуе шаспви пд сурана на
сууденуи пд Инсуиууупу за педагпгија при
Филпзпфски факулуеу пд Скппје.
Ушесувп вп рабпуауа на сурушниуе акуиви на
ушилищуеуп.
Ушесувп вп рабпуауа на Насуавнишки спвеу,
Спвеуи на паралелкиуе, Сурушни акуиви и
Спвеу на рпдиуели.
Ушесувп вп реализираоеуп на акуивнпсуиуе
кпи прпизлегуваау пд приприуеуиуе на
ушилищуеуп (Гпдищнауа прпграма).
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Време на
реализација
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Спрабптници
Педагпг
Класен ракпвпдиуел

V, VI и VIII месец

Класен ракпвпдиуел,
психплпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
психплпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Психплпг,
класен ракпвпдиуел
Психплпг,
предмеуни
насуавници

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Дирекупр,
ппмпщник дирекупр,
психплпг

VI и VIII месец

Дирекупр, психплпг,
насуавници
Насуавници

IV, V месец

VIII, II и VI месец
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Насуавници,
психплпг
Дирекупр,
психплпг,
насуавници
Дирекупр,
психплпг,
насуавници
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VII. Ушилищна структура, прганизација и клима
Ушилищна сурукуура и прганизација (планираое, следеое на впспиунп-пбразпвнауа рабпуа,
педагпщка евиденција и дпкуменуација, евалуација).
Ред.
бр.
13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

Спдржини на рабптни задаши
Изгпувуваое Гпдищен извещуај за рабпуа
на ушилищуеуп за ушебнауа 2018/2019
гпдина.
Изгпувуваое Гпдищна прпграма за рабпуа
на ушилищуеуп за ушебнауа 2019/2020
гпдина.
Изгпувуваое Гпдищен и Пперауивен план и
прпграма за сппсувенауа рабпуа.
Изгпувуваое Пплугпдищен извещуај за
впспиунп-пбразпвнауа рабпуа на
ушилищуеуп за ушебнауа 2019/2020 гпдина.
Впдеое записници пд пдржани спсуанпци.
Изгпувуваое месешни извещуаи за
целпкупнауа сппсувена рабпуа.
Реализација на акуивнпсуи ппврзани сп
прпекупу „Инуеграција на екплпщкауа
едукација вп македпнскипу пбразпвен
сисуем“.
Следеое на акуивнпсуи ппврзани сп
прпекупу „Moodle“ (е-ушеое).

Време на
реализација
VII и VIII месец

Спрабптници

VIII месец

Дирекупр,
психплпг,
насуавници
Педагпг

VIII месец
XII, I месец

Дирекупр,
психплпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Педагпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Ушесувп вп изгпувуваоеуп на едукауивни,
инфпрмауивни и рекламни мауеријали за
ушеници, насуавници, рпдиуели и псуанауи.
Ушесувп и реализација на акуивнпсуи
ппврзани сп прпекупу „Имплеменуација на
Кпнвенцијауа за правауа на деуеуп вп
Р.Македпнија“ (Ресурсен пакеу).
Ушесувп вп Ушилищни кпмисии за разни
акуивнпсуи.
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Дирекупр,
психплпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Педагпг
Дирекупр,
Екп-пдбпр,
насуавници,
ушеници
Психплпг,
насуавници,
ушеници
Дирекупр,
психплпг,
пдгпвпрни насуавници
Уш.кппрдинаупр,
психплпг,
кл.ракпвпдиуели
ушеници
Дирекупр,
насуавници
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VII. Ушилищна структура, прганизација и клима
Ушилищна сурукуура и прганизација (планираое, следеое на впспиунп-пбразпвнауа рабпуа,
педагпщка евиденција и дпкуменуација, евалуација).
Ред.
бр.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.

32.

33.

Спдржини на рабптни задаши

Време на
реализација
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
Вп уекпу на
ушебнауа гпдина
VI, VII и VIII месец

Прибираое ппдаупци за ппуребиуе на
ушилищуеуп пд разлишен каракуер.
Следеое на пценуваоеуп и вреднуваоеуп
на ушенициуе.
Ушесувп вп прганизацијауа за упис и прием
на ушеници вп прва гпдина.
Ушесувп вп прганизацијауа за целпкупнпуп
Вп уекпу на
рабпуеое на ушилищуеуп.
ушебнауа гпдина
Пдржуваое редпвни спсуанпци сп
Вп уекпу на
ракпвпднипу уим за унапредуваое на
ушебнауа гпдина
впспиунп-пбразпвнипу прпцес.
Спрпведуваое акуивнпсуи пкплу
Вп уекпу на првпуп
реализираоеуп на сисуемаускиуе прегледи
пплугпдие
на ушенициуе пд I и IV гпдина.
Впдеое евиденции за реализираое на
Вп уекпу на
акуивнпсуиуе вп и надвпр пд ушилищуеуп.
ушебнауа гпдина
Ппдгпувуваое спдржини пд разни
Вп уекпу на
акуивнпсуи за ппсуавуваое на веб суранауа
ушебнауа гпдина
на гимназијауа.
Реализација на акуивнпсуи ппврзани сп
Вп уекпу на
прпекупу „Медуеунишка инуеграција вп
ушебнауа гпдина
пбразпваниеуп“.
Ушесувп вп други прпекуи и акуивнпсуи кпи
Вп уекпу на
ќе прпизлезау пд реализираоеуп на
ушебнауа гпдина
ппсуавениуе приприуеуни цели наведени вп
Гпдищнауа прпграма за рабпуа на
ушилищуеуп.

Спрабптници
Дирекупр,
психплпг
Дирекупр,
психплпг,
Дирекупр,
психплпг
Дирекупр,
психплпг
Дирекупр,
ппмпщник дирекупр,
психплпг
Класни ракпвпдиуели,
ЈЗУ Здравсувен дпм
Педагпг,
насуавници,
Дирекупр,
насуавници
Педагпг
насуавници
ушеници
Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Прпграмауа на ушилищунипу педагпг мпже да преурпи измени и да се реализираау некпи
нпви спдржини и акуивнпсуи кпи не се преухпднп наведени, а кпи ќе прпизлезау вп уекпу на
рабпуеоеуп пд сурана на ушилищуеуп или некпја друга инсуиууција или прганизација.
Ппдгпуви,
Јасминка Ризпва – ушилищуен педагпг
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Прилпг

План и Прпграма за рабпта на ушилищната библиптека
План за рабпта на ушилищната библиптека за 2019/2020 гпдина
Ппкрај уекпвниуе акуивнпсуи за издаваое и прием на книги, ппмпщ на ушенициуе вп избпр на
лиуерауура, ушилищнауа библипуека ќе спрпведе и други акуивнпсуи:
СЕПТЕМВРИ
1. Запищуваое на нпви шленпви;
2. Заппзнаваое на ушенициуе сп библипуешнипу фпнд и правилауа за рабпуа на библипуекауа;
3. Задплжуваое на класниуе ракпвпдиуели сп ушебници дпделени пд сурана на МПН за
ушенициуе.
ПКТПМВРИ
1. Ппдгпупвки за Паурпнипу празник;
2. Ппддрщка на пдгпвпрниуе насуавници за евиденуираоена ппдаупци за врабпуениуе и пбјеку.
НПЕМВРИ
1. Ппдгпупвки за Паурпнипу празник;
2. Средуваое на архивскауа дпкуменуација.
ДЕКЕМВРИ
1. Кпнсулуација сп акуивиуе за набавка на сурушна лиуерауура;
2. Ушесувп вп набавка на слпбпдна лиуерауура.
ЈАНУАРИ
1. Спрабпука сп мауурануиуе за мауурскауа прпекуна задаша и увид на мауурануиуе вп
мауурскиуе прпекуни задаши пд минауиуе гпдини;
2. Ушесувп вп задплжиуенипу пппис на ушилищуеуп.
ФЕВРУАРИ
1. Пппис на ушебнициуе дпсуавени пд МПН.
МАРТ
1. Изгпувуваое на извещуај за ппуребни ушебници за ушебнауа 2020/2021 гпдина;
2. Анализа на кауалпзи пд издавашкиуе куќи за нпви книги.
АПРИЛ
1. Ппсеуа на саем на книга;
2. Архивираое на мауурскиуе уеми за ушебнауа 2019/2020.
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МАЈ
1. Пппис и враќаое на книги сп кпи се задплжени мауурануиуе;
2. Пппис и враќаое на ушебнициуе сп кпи се задплжени мауурануиуе;
ЈУНИ
1. Пппис и враќаое на ушебнициуе сп кпи се задплжени ушенициуе пд I, II,и III гпдина;
2. Ппдгпупвки за преусупјнауа мауура и заврщен испиу;
3. План за рабпуа на библипуекауа за време на леунипу распусу.
АВГУСТ
1. План за рабпуа на библипуекауа за ушебнауа 2020/2021;
2. Ппдгпупвки за задплжуваое на ушебници за ушебнауа 2020/2021;
3. Извещуај за рабпуауа на библипуекауа за ушебнауа 2019/2020.

Библипуекар,
прпф. Александар Јпрданпв
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Прилпг

Гпдищна прпграма за рабпта на Спветпт на рпдители
ПЛАН И ПРПГРАМА ЗА РАБПТА НА СПВЕТПТ НА РПДИТЕЛИ
за ушебната 2019/2020 гпдина
„ПБРАЗПВАНИЕТП Е ПДГПВПРНПСТ НА СИТЕ“
Август - септември
Р.бр.

Прпграмска спдржина

Пдгпвпрни

1.

Изгпувуваое и усвпјуваое на Планпу и Прпграмауа на
Спвеу на рпдиуели.

2.

Заппзнаваое на Спвеупу на рпдиуели сп Гпдищнауа
прпграма за рабпуа на ушилищуеуп.

3.

5.

Извещуај за впспиунп–пбразпвнауа рабпуа вп
минауауа ушебна гпдина.
Инфпрмации за ппдгпупвкиуе за ппшеупкпу на
ушебнауа гпдина.
Кпппуираое на нпви шленпви на Спвеу на рпдиуели.

6.

Разгпвпр за акууелен насуан.

4.

Рпдиуели,
сурушни спрабпуници
дирекупр
Дирекупр,
сурушни спрабпуници
Дирекупр,
сурушни спрабпуници
Дирекупр
Дирекупр,
рпдиуели,
сурушни спрабпуници

Пктпмври - нпември
Р.бр.
1.

Прпграмска спдржина

Пдгпвпрни
Дирекупр,
сурушни спрабпуници
Сурушни спрабпуници

3.
4.

Анализа на успехпу и ппведениеуп на крајпу пд
првпуп уримесешје.
Извещуај пд сисуемаускиуе прегледи кај ушенициуе
(здравсувенауа спсупјба кај ушенициуе).
Мпуивираое на ушенициуе.
Пращаоа пд рпдиуелиуе.

5.

Разгпвпр за државна мауура.

6.

Разгпвпр за акууелен насуан.

Дирекупр,
сурушни спрабпуници
Дирекупр,

2.
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Сурушни спрабпуници
Рпдиуели
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рпдиуели,
сурушни спрабпуници
Декември
Р.бр.

Прпграмска спдржина

Пдгпвпрни

1.

Разгпвпри за пријавуваое на државна мауура.

2.

Предлпзи за реализираое заеднишки акуивнпсуи сп
ушенициуе.
Пращаоа пд рпдиуелиуе.

3.

Дирекупр,
сурушни спрабпуници
Сурушни спрабпуници
Сурушни спрабпуници,
рпдиуели,
дирекупр

Јануари – февруари
Р.бр.

Прпграмска спдржина

Пдгпвпрни

1.
2.

Извещуај и анализа за рабпуауа на ушенициуе на крајпу
пд првпуп пплугпдие.
Функципнираоеуп на Ушилищнауа заедница.

Дирекупр,
сурушни спрабпуници
Сурушни спрабпуници

3.

Прпфесипнална приенуација.

4.

Фпрмираое на кпмисии (ппвремени и ппсупјани).

5.

Финанспв извещуај за рабпуауа на ушилищуеуп.

Сурушни спрабпуници,
дирекупр,
рпдиуели
Дирекупр,
рпдиуели
Дирекупр

6.

Предлпг - план за запищуваое ушеници вп ушебнауа
2020/2021 гпдина.

Дирекупр

7.

Разгпвпр за акууелен насуан.

Дирекупр,
рпдиуели,
сурушни спрабпуници

Март - април
Р.бр.
1.
2.

Прпграмска спдржина

Пдгпвпрни

Анализа на успехпу и ппведениеуп на крајпу пд
уреупуп уримесешје.
Прпграми на излеуи и екскурзии.
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Дирекупр,
сурушни спрабпуници
Дирекупр
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3.
4.

Анализа за спрабпукауа на ушилищуеуп и семејсувпуп
(забелещки и предлпзи).
Текпвни пращаоа.

Рпдиуели
Рпдиуели

Мај - јуни
Р.бр.

Прпграмска спдржина

Пдгпвпрни

1.

Успехпу и ппведениеуп на крајпу пд насуавнауа гпдина.

2.

Анализа на рабпуауа вп ушебнауа 2019/2020 гпдина.

3.

Резулуауи пд наупревари.

4.

Пращаоа пд рпдиуелиуе.

Дирекупр,
сурушни спрабпуници
Дирекупр,
сурушни спрабпуници
Дирекупр,
сурушни спрабпуници
Рпдиуели

Преуседауел на Спвеу на рпдиуели,
Гпран Супјанпв
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Прилпг

План и Прпграма за рабпта на Ушилищнипт пдбпр
ПРПГРАМА ЗА РАБПТА НА УЧИЛИШНИПТ ПДБПР
ПРИ СПУ ГИМНАЗИЈА „ДПБРИ ДАСКАЛПВ” КАВАДАРЦИ
ЗА УШЕБНАТА 2019/2020 ГПДИНА

МЕСЕЦ
АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

ПКТПМВРИ

НПЕМВРИ

ДЕКЕМВРИ

ЈАНУАРИ

СПДРЖИНА - АКТИВНПСТ
- усвпјуваое на Извещуајпу пд
впспиунп-пбразпвнипу прпцес вп
ушебнауа 2018/2019 гпдина;
- усвпјуваое на Прпграма за рабпуа на
УП за ушебнауа 2019/2020 гпдина;
- иницираое пбуки за шленпвиуе на
УП;
- фпрмираое Кпмисии и сурушен уим
за изнајмувааое на ушилищнипу
прпсупр
- фпрмираое Кпмисии и сурушен уим
за екскурзии;
- предлпзи за ппдпбруваое на
услпвиуе за рабпуа и пресупј на
ушенициуе и врабпуениуе вп
ушилищуеуп.
- кпппуираое на нпви шленпви за УП
пд Спвеу на рпдиуели;
- ппдгпупвки за прпслава на паурпнипу
празник;
- финанспв план за 2020 гпдина;
- разгледуваое на Извещуајпу за успех
и ппведение вп првпуп уримесешие.
- предлпзи за спрабпука на
ушилищуеуп сп суппански субјекуи,
други ушилищуа пд земјауа и сурансувп
- разгледуваое на Извещуајпу пд
дирекупрпу за реализација на
Гпдищнауа прпграма вп првпуп
пплугпдие.
- Усвпјуваое на План за јавни набавки
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НПСИТЕЛИ НА СПДРЖИНА АКТИВНПСТ
Преуседауел и шленпви на УП
Педагпщкп-психплпщка
сурушна служба
Дирекупр

Преуседауел и шленпви на УП
Дирекупр

Преуседауел и шленпви на УП
Спвеу на рпдиуели
Дирекупр
Преуседауел и шленпви на УП
Сурушна служба за финансии
Дирекупр
Преуседауел и шленпви на УП
Дирекупр
Преуседауел и шленпви на УП
Дирекупр
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ФЕВРУАРИ

- усвпјуваое на заврщна смеука за
2019 гпдина
- рагледуваое и усвпјуваое на
Извещуај пд пппис вп ушилищуеуп

Преуседауел и шленпви на УП
Сурушна служба за финансии
Дирекупр

МАРТ

- дпнесуваое Пдлука за избпр на
најппвплни ппнуди за прганизираое
на ушенишки екскурзии
- акуивнпсуи вп врска сп Државна
мауура
- уекпвни акуивнпсуи за ппдпбруваое
на впспиунп-пбразпвнипу прпцес вп
ушилищуеуп
- разгледуваое на Извещуајпу за успех
и ппведение на крајпу на ушебнауа
2019/2020 гпдина;
- предлпг акуивнпсуи за леунипу
перипд.
- усвпјуваое на Извещуајпу пд
впспиунп-пбразпвнипу прпцес вп
ушебнауа 2019/2020 гпдина;
- усвпјуваое на Прпграма за рабпуа на
УП за ушебнауа 2020/2021 гпдина;
- фпрмираое Кпмисии и сурушен уим
за изнајмувааое на ушилищнипу
прпсупр.

Преуседауел и шленпви на УП
Дирекупр

АПРИЛ
МАЈ

ЈУНИ

АВГУСТ

Преуседауел и шленпви на УП
Дирекупр
Преуседауел и шленпви на УП
Дирекупр
Преуседауел и шленпви на УП
Дирекупр

Преуседауел и шленпви на УП
Педагпщкп-психплпщка
сурушна служба
Дирекупр

Преуседауел на Ушилищен пдбпр,
Свеулана Несупрпва - Мицев
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Прилпг
Гпдищна прпграма на Активпт пп македпнски јазик и литература

Гпдищна прпграма на Активпт пп македпнски јазик и литература
за ушебната 2019/2020 гпдина
Цели на прпграмауа на Акуивпу пп македпнски јазик и лиуерауура:
 Прпушуваое и исуражуваое на разлишни видпви меупди вп реализацијауа на насуавауа и
нивна примена вп насуавнауа пракуика;
 Негуваое на сампсупјни, креауивни и исуражувашки акуивнпсуи вп реализираоеуп на
насуавауа;
 Спздаваое на насуавна пракуика сп адеквауна примена на дидакуишкиуе принципи,
меупди и фпрми вп насуавауа;
 Спвремена примена на насуавниуе средсува, разнпвидни мпдели и варијануи на
насуавниуе шаспви;
 Успврщуваое и пбединуваое на педагпщкиуе, психплпщкиуе и лиуерауурниуе принципи
вп избпрпу и расппредпу на лиуерауурниуе спдржини пд насуавнауа прпграма.
Пбразпвните цели вп насуавауа пп македпнски лиуерауурен јазик и лиуерауура се пднесуваау
пред сè на заппзнаваое и вппшуваое на есуеускиуе/умеунишкиуе, исуприскиуе вреднпсуи на
лиуерауурниуе дела, увпрешкауа ппсуапка, сурукуурауа, фпрмауа иун.
Впспитните цели на наставата вп делпт македпнскипт литературен јазик се пднесуваау на
усвпјуваое и вежбаое на гпвпрниуе вещуини и развиваое и негуваое на свесуа за нужнпсу пд
урајнп усвпјуваое и негуваое на правпписпу на македпнскипу лиуерауурен јазик, синуаксишкауа
сурукуура на решенициуе, инерпункцијауа, правилен гпвпр, негуваое на кпмуникацискиуе
вещуини иун.
Впспитни цели на наставата вп делпт литература се: да се развие љубпв кпн умеунишкауа
лиуерауура, да им спздадеме навика за шиуаое на ушенициуе, да гп развиваме и негуваме
вкуспу кпн умеунишкауа лиуерауура, да ја збпгаууваме увпрешкауа фануазија иун.
Август
 Усвпјуваое на Гпдищнауа прпграма за рабпуауа на Акуивпу за ушебнауа 2019/2020
гпдина;
 Разгледуваое и анализираое на предлпг спдржини на Гпдищнауа прпграма за рабпуа на
ушилищуеуп;
 Разгледуваое и анализа на успехпу пд Државнауа мауура пп предмеупу македпнски јазик
и лиуерауура;
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 Прпушуваое на насуавни планпви и прпграми, разменуваое на идеи и искусува за
изеднашуваое на меупдплпгијауа за израбпука на гпдищниуе и уемаускиуе планпви какп
и на дневниуе ппдгпупвки за шас;
 Разгледуваое на Приприуеуиуе за ушебнауа 2019/2020 гпдина;
 Избпр на лиуерауура и други видпви прирашници кпи ќе се кприсуау вп уекпу на ушебнауа
гпдина;
 Ппделба на пбврскиуе и задашиуе ппмеду шленпвиуе на акуивпу;
 Ппдгпупвка и прганизација на ушенициуе кпищуп ќе ушесувуваау на урадиципналнипу
Тиквещки грпздпбер.
Септември
 Израбпука на гпдищни, глпбални и уемауски планпви и заемна кпнсулуација за дневни
ппдгпупвки;
 Изеднашуваое на криуиумиуе за вреднуваое на знаеоауа;
 Планираое на писмени рабпуи, кпнурплни задаши, уесупви, вежби и др.;
 Разменуваое на идеи за применуваое на акуивни меупди и фпрми вп изведуваое на
насуавауа;
 Планираое на акуивнпсуиуе пкплу прганизираое на паурпнипу празник;
 Гпсууваое сп уеауарска преусуава вп Нпршепинг Щведска
Пктпмври
 Пдбележуваое на Месецпу на книгауа преку спрабпука сп Градскауа библипуека-ппсеуа
на Саемпу на книгауа(ушеници пд I дп IVгпд.сп предмеуниуе насуавници);
 Пдбележуваое на празникпу 11 Пкупмври;
 Разгледуваое на акуивнпсиуе за унапредуваое на впспиунп-пбразпвнауа дејнпсу;
 Спгледуваое на резулуауиуе пд применауа на нпвиуе нашини на рабпуа;
 Акуивна ппдгпупвка за паурпнипу празник;
 Забрзуваое на акуивнпсуиуе за ппдгпупвка на уеауарска преусуава.
Нпември
 Изведба на уеауарска преусуава;
 Издаваое на ушилищен весник;
 Изведба на рециуал;
 Пдбележуваое на Паурпнаупу на Гимназијауа;
 Анализа на успехпу пд првп уримесешје и предлпзи за негпвп ппдпбруваое;
 Ппсеуа на некпе ппищанп или ппеанп месуп, ппсеуа на уеауарска преусуава или филмска
прпекција;
 Ушесувп на Медунарпднипу наупревар на искусува „Уурина твезда“ вп Банскп, Бугарија;
 Дпгпвпр пкплу ушесувпуп на Државен наупревар вп знаеое, Рециуаупрски наупревар за
ушеници пд I дп IV гпдина и ушесувп на Државнипу наупревар за најдпбар есеј Ацп
Караманпв;
 Ушесувп на Државнипу наупревар за најдпбар есеј пп македпнски јазик и лиуерауура.
Декември
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Пдбележуваое на Св. Климену Пхридски;
Нпвпгпдищна прпграма (лиуерауурнп шиуаое);
Анализа на резулуауиуе пд рабпуауа сп уаленуирани ушеници/дпдауна насуава;
Анализа на ппсуигнауиуе резулуауи пд рабпуауа сп ушенициуе щуп ппсеууваау
дпплниуелна насуава;
 Разгледуваое на успехпу пд првп пплугпдие.
Јануари
 Деуална анализа на севкупнауа рабпуа на шленпвиуе на акуивпу вп уекпу на првпуп
пплугпдие и ппвупрнп разменуваое нпви искусува и идеи.
Февруари
 Пренесуваое искусува пд семинари, пбуки, предавоа и спвеууваоа;
 Анализа на насуавниуе шаспви.
 Гпсууваое сп уеауарска преусуава вп Сандански Р.Бугарија и изведба пред ушенициуе пд
Гимназијауа „Јане Сандански“.
Март:
 Пдбележуваое на медунарпднипу празник на женауа - Псми мару (изведба на рециуал);
 Акуивнпсуи пкплу ппдгпупвкауа на ушенициуе за Државна мауура;
 Прганизираое на средби сп спвремени македпнски ппеуи и писауели.
Април
 Ппсеуа на прплеунипу Саем на книгауа (ушеници пд I дп IV гпд. сп свпиуе предмеуни
насуавници);
 Наушни екскурзии, ппсеуа на музеи,уеауарски преусуави и кинпуеки(ушеници пд I дп IV
гпд.сп свпиуе предмеуни насуавници);
 Насуап сп уеауарска преусуава на Државниуе уеауарски смпури вп Крагуевац;
 Прганизираое наупревар-изведба на крауки пиеси, мпнплпзи, праупрсувп и сл;
 Анализа на реализацијауа на насуавниуе прпграми;
 Разгледуваое на успехпу пд уреупуп уримесешје;
 Акуивнпсуи пкплу ппдгпупвкиуе за Државнипу наупревар.
Мај
 Пдбележуваое на Први мај - медунарпднипу ден на урудпу;
 Ппдгпупвки за Државна мауура, изгпувуваое на уесупви за заврщен испиу/ушилищна
мауура;
 Ушесувп на Државнипу наупревар вп знаеое и Рециуаупрскипу наупревар;
 Пдбележуваое на 24 Мај, денпу на македпнскиуе и сеслпвенски прпсвеуиуели Св. Кирил
и Меупдиј;
 Ушесувп на МАССУМ сп рециуаупри и уеауарска преусуава

Јуни
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 Текпвниуе акуивнпсуи (спрпведуваое инуерен испиу за ушилищна мауура/заврщен испиу
- акп има пријавенп ушеници)....
 Ушесувп на Медунарпднипу фесуивал „Деница“ вп Албена, Р.Бугарија.

Финансииска кпнсурукција на Акуивпу за 2019/2020 гпдина:

За пдделни акуивнпсуи на акуивпу ќе бидау ппуребни средсува пд пкплу 250.000
денари.Тука влегуваау финансискиуе средсува за:
1.Ушесувпуп на: Државнипу наупревар вп знаеое, наупреварпу за најдпбар есеј и
наупреварпу вп рециуираое - 8.000 ден.
2.Ушесувп на Медунарпднипу наупревар на искусува „Уурина твезда“ вп
Банскп,Р.Бугарија - 30.000 ден.
3.Ушесувп на Државниуе уеауарски смпури вп Крагуевац - 48.000 ден.
4.Ушесувп на Медунарпднипу фесуивал „Деница„ – Албена, Р.Бугарија
- 100.000 ден.
5.Израбпука и пешауеое на ушилищен весник - 20.000 ден.
6.Изведба за крауки пиеси, мпнплпзи и праупрски вещуини - 6.000 ден.
7.Рециуал - 6.000 ден.
8.Кпсуимпграфија за уеауарски преусуави - 10.000 ден.
9.Ушесувп на МАССУМ – 22000.
*Гпдищнауа прпграма мпже да преурпи прпмени и да се дппплнува сппред ппуребиуе на ушилищуеуп.

Дауум:
15.08.2019 гпдина

Преуседауел на Акуивпу,
Рисуенка Јпсифпва
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Прилпг

Гпдищна прпграма на Активпт пп странски јазици
Гпдищна прпграма на Активпт пп СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ
Припритети и Цели на активпт пп странски јазици вп ушебната 2019/2020 гпдина:
 Прпушуваое и исуражуваое на разлишни видпви меупди вп реализацијауа на насуавауа и
нивна примена вп насуавнауа пракуика;
 Пспвременуваое на насуавауа сп примена на инуеракуивен присуап и кприсуеое на
спвремена насуавна уехнплпгија сп цел да се ппдпбри срединауа на ушеое;
 Прпдплжуваое на сурушнп успврщуваое на насуавнициуе преку ушесувп на семинари,
симппзиуми, насуавни рабпуилници, спвеууваоа;
 Успгласуваое на криуериумиуе за пценуваое на нивп на акуив и ппдигаое на свесуа на
ушенициуе при нашинпу на пценуваое при акуивнауа насуава;
 Применуваое на екп суандардиуе вп реализацијауа на насуавауа и ппдигаое на
екплпщкауа свесу на ушенициуе;
Образовните цели вп наставата се пднесуваат пред сè на ппдигаое на свеста
на учениците за начинпт на пценуваое сппред еврппската рамка
применувајќи ги критериумите за пценуваое дпнесени на нивп на актив за
странски јазици.
Воспитните цели на наставата се пднесуваат на пслпбпдуваое пд стрес
ппврзан сп екстерните тестираоа се сп цел учениците да ппстигнат
ппдпбри резултати при екстерните тестираоа и прпверуваоа.
Август
 Фпрмираое на задаши и цели на акуивпу за нпвауа ушебна гпдина и избпр на пдгпвпрен
насуавник;
 Дпгпвпр за Успгласуваое на насуавниуе прпграми на нивп на Акуив за гпдищниуе и
уемаускиуе распределанија и унифициран присуап вп впспиунп-пбразпвнауа рабпуа;
 Разгледуваое на мпжнпсуи за пбезбедуваое на сппдвеуни нагледни средсува наппхпдни
за изведуваое на квалиуеуна инуеракуивна насуава;
 Размена на искусува и забелещки ппврзани сп резулуауиуе пд Државнауа мауура;
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Септември
 Градеое на криуериуми за пценуваое на ушенициуе;
 Планираое на писмени рабпуи, кпнурплни уесупви;
 Планираое на акуивнпсуи за пдбележуваое на Денпу на јазициуе – 26 сепуември;
Пктпмври
 Сурауегии за ппмагаое на ушенициуе за ппакуивнп ушесувп вп насуавауа и ппдпбруваое
на впспиунп-пбразпвнауа дејнпсу;
 Планираое на акуивнпсуи за ушесувп вп прпграмауа за Паурпнипу празник на ушилищуеуп;
 Ппдгпупвка на уесупви и писмени рабпуи;
Нпември
 Разгледуваое на успехпу, редпвнпсуа и дисциплинауа на ушенициуе вп првпуп
урпмесешије;
 Размена на ускусува за ппдпбруваое на успехпу;
 Ушесувп вп акуивнпсуи за пдбележуваое на Паурпнипу празник на ушилищуеуп;
Декември
 Разгледуваое на резулуауиуе пд дппплниуелна и дпдауна насуава;
 Ппределуваое на мауурски уеми и испиуи за шеувруа гпдина;
 Разгледуваое на пплугпдищнпуп пценуваое;
Јануари
 Разгледуваое и ууврдуваое на пплугпдищнипу успех;
 Дискусија за примена на ефекуивни сурауегии вп ушилница за пбјекуивнп пценуваое на
знаеоауа и вещуиниуе на ушенициуе;
 Кпнсулуации за ексуернпуп уесуираое на ушенициуе вп IV гпдина;
Февруари
 Медусебна ппсеуа на шаспви;
 Спгледуваое и дискусија за ппсеуениуе шаспви;
Март
 Развиваое и ппуикнуваое на екп свесу кај ушенициуе – пдбележуваое на денпу на
екплпгијауа;
 Aкуивнпсуи за пдбележуваое на месецпу на Франкпфпнијауа;
 Акуивнпсуи за ппдгпупвка на ушеници за ушесувп на ушилищни, регипнални и државни
наупревари;
Април
 Анализа на успехпу пд уреупуп урпмесешије;
 Прганизираое на ппсеуа на Саемпу на книгауа вп Скппје и пувпрен ден за презенуации;
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 Ушесувп на ушилищни, регипнални и државни наупревари;
Мај
 Анализа на ппсуигнауиуе успеси пд наупревариуе;
 Ппдгпупвка на ушенициуе за заврщнипу испиу за Државнауа мауура сп ушенициуе пд
шеувруа гпдина и ексуернп уесуираое сп ушенициуе пд другиуе гпдини;
Јуни
 Израбпука на извещуај за рабпуауа на Акуивпу;
 Сумираое на резулуауиуе пп спрпведениуе акуивнпсуи пд акуивпу;
 Разгледуваое на насуавниуе прпграми, успехпу, редпвнпсуа и реализираниуе шаспви за
изминауауа ушебна гпдина;
За пдделни акуивнпсуи на акуивпу ќе бидау ппуребни средсува пд пкплу 35.000,00 денари. Тука
влегуваау финансискиуе средсува за:
1.Пауни урпщпци- 15.000,00
2.Ппурпщни мауеријали и касеупфпни- 20.000,00

Преуседауел на акуивпу,
Рпска Трајкпва
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Прилпг

Гпдищна прпграма на Активпт пп математика и инфпрматика
Гпдищна прпграма на Активпт пп математика и инфпрматика
Припритети и Цели на активпт пп математика и инфпрматика вп ушебната 2019/2020 гпдина:
 Прпушуваое и исуражуваое на разлишни видпви меупди вп реализацијауа на насуавауа и
нивна примена вп насуавнауа пракуика;
 Пспвременуваое на насуавауа сп примена на меупди и кприсуеое на спвремена
насуавна уехнплпгија какп сисуем за е-ушеое Moodle сп цел да се ппдпбрау
ппсуигнуваоауа на знаеоауа на ушенициуе и резулуауиуе на Државна мауура;
 Кпнуинуиранп сурушнп успврщуваое на насуавнициуе преку ушесувп на семинари,
симппзиуми, насуавни рабпуилници, спвеууваоа;
 Успгласуваое на криуериумиуе за пценуваое на нивп на акуив и ппдигаое на свесуа на
ушенициуе при нашинпу на пценуваое при акуивнауа насуава;
 Образовните цели вп наставата се пднесуваат на ппдигаое на свеста на
учениците за начинпт за реалнп пценуваое и сампкритичнпст .
 Воспитните цели на наставата сп кпнтинуиранп спветуваое, разгпвпри
и дискусии за време на часпвите. Да ги прпшират свпите рабптни навики
пд псвнпвнптп пбразпвание и да стекнат навики за сампстпјна рабпта
преку дппплнителна литература и е-материјали.

Септември
 Спсуанпк на акуивпу и разгледуваое на резулуауиуе ппсуигнауи на мауурауа,
 Спсуанпк на акуивпу и размена на уемаускп распределение сп примена на акуивниуе
меупди за ушеое,
 Изгпувуваое на план за дпдауна и дппплниуелна насуава.
Пктпмври и Нпември
 Изгпувуваое на елекурпнски уесупви на сисуем за е-ушеое,
 Предлпзи за мауурски уеми вп ушебнауа 2019/20 гпдина.
 Предлпг уеми за прпекуни акуивнпсуи,
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 Ушесувп на online наупревар McMaster Math прганизиран пд универзиуеу пд Тпрпнуп,
Канада (дпкплку се дпбие ппкана),
 Избпр уеми за мауурска прпекуна задаша и избпр на исуиуе за ушенициуе пд IV гпдина.
 Ушесувп на паурпнипу празник сп пдредена акуивнпсу.
Декември и јануари
 Менуприраое на групиуе вп изгпувуваоеуп на е-уесупви,
 Заеднишка израбпука на задаши за пплугпдищна писмена рабпуа,
 Ппдгпупвка на ушеници за Ппщуински наупревар пп мауемауика,
 Дпкуменуиреое на уемауски уесупви,
 Анализа на задашиуе за ексуернпуп прпверуваое на ушенициуе пд IV гпдина,
 Прганизираое на ушилищен наупревар за избпр на екипа за Ппщуински наупревар пп
мауемауика,
 Ушесувп на Ппщуински наупревар пп мауемауика.
Февруари
 Изгпувуваое на елекурпнски уесупви на сисуем за е-ушеое,
 Ппдгпупвки за Регипнални наупревари пп мауемауика и инфпрмауика ,
 Ушесувп на Регипнални наупревари пп мауемауика и инфпрмауика.
Март
 Ппдгпупвка и ушесувп на Регипнален наупревар,
 Изгпувуваое на елекурпнски уесупви на сисуем за е-ушеое,
 Кпнсулуации на уемиуе за мауурска прпекуна акуивнпсу сп ушенициуе пд IV гпдина.
Април
 Ушесувп на Републишки наупревари пп мауемауика и инфпрмауика,
 Презенуираое на мауурскиуе уеми,
 Пдбрана на мауурскиуе уеми пд Државна мауура.
Мај





Ушесувп на Македпнскауа Плимпијада,
Презенуација на прпекуиуе пд прпекуниуе акуивнпсуи,
Заеднишка израбпука на гпдищна писмена рабпуа,
Изгпувуваое на елекурпнски уесупви на сисуем за е-ушеое.

Јуни
 Избпр на ушебници,
 Ппдгпупвка за државна мауура,
 Израбпука на уесупви за инуерна мауура.
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Август
 Извещуај за рабпуауа на акуивпу сппред гпдищнауа прпграма
 Изгпувуваое на Гпдищна прпграма за ушебнауа 2020/21 гпдина.

За пдделни активнпсти на активпт ќе бидат пптребни средства пд пкплу 30.000,00 денари.
Тука влегуваат финансиските средства за:
1.Патни трпщпци
2.Материјали
Прилпг: АКЦИПНЕН ПЛАН
Кпнкреуни задаши и специфишни акуивнпсуи за нивна реализација, време за реализација,
пдгпвпрни лица за спрпведуваое на акуивнпсуа, нашин на спрпведуваое на акуивнпсуа, кпи се
пшекувани резулуауи пд реализиранауа акуивнпсу, следеое на реализацијауа, индикаупр за
реализиранауа акуивнпсу и ппуребен бучеу.

Задаша

1.Израбпук
а на еуесупви
(Moodle)

2.Ушесувп
на
наупревари

Ушебна 2019/20 гпдина
План за примена
Следеое/евалвација
Акуивнпсу
Време
Нпсиуели
Нашин на
Пшекувани
Инсуруменуи
спрпведува
резулуауи
ое
1.1.Размена на
IX , X –
Предмеуни
Прпфесипнал Анализа на еискусува пд
месец
насуавници Спсуанпци и ен развпј и
уесупви и
дпсегащнпуп
разгпвпри
ппшесуа
анализа на шас
кприсуеое на
примена на еMoodle
уесупви и
Moodle
1.2. Изгпувуваое Вп уекпу Предмеуни
Тимска
Ппдпбрар
Анализа на ена уесупви
на
насуавници рабпуа
успех пп
уесупви и
ушебнауа
предмеуиуе
анализа на шас
гпдина
мауемауика и
инфпрмауика
1.3..Да се
Вп уекпу Предмеуни
Тесуираое
Пбјекуивнпсу
Анализа на
применау ена
насуавници
на
резулуауиуе
уесупвиуе вп
ушебнауа и ушеници
насуавнициуе
насуавауа
гпдина
и вп функција
на ексуернпуп
пценуваое
2.1.Изгпувуваое
IX , X –
Предмеуни
Тесуираое
Ппдпбри
Анализа на
на инуерни
месец
насуавници
резулуауи
уесупвиуе и
уесупви и
анализа на
ппдгпупвка на
резулуауиуе
ушенициуе
2.2.Ппдгпупвка
Вп уекпу Предмеуни
Рабпуилниц Виспки
Анализа на
на ушенициуе за
на
насуавници и
пласираоа на резулуауиуе
наупревар
ушебнауа
наупревариуе
гпдина
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Нпсиуел

Бучеу

Предмеуни
насуавници

Тим пд
насуавници

Пдржу
ваое
на
сервер

Предметни
наставници

Предмеуни
насуавници

Предмеуни
насуавници

Пауни
урпщп
ци
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2.3.. Реализација
на наупреварпу
3.Анализа
на
задашиуе и
резулуауиу
е пд
прпверува
ое на
ушенициуе

3.1.Анализа на
пращаоа и
задаши пд банка
на пращаоа

3.2 Анализа на
резулуауиуе пд
прпверуваое

пд
нпември
дп мај
ЈануариФевруар
и
Мај

Предмеуни
насуавници
и ушеници
Предмеуни
насуавници

Февруар
и
Јуни
Авгусу

Предмеуни
насуавници

Ушесувп на
наупревар
Спсуанпци
на
насуавнициу
еи
разгпвпри
сп
ушенициуе
Рабпуилниц
и сп
ушенициуе

Виспки
пласираоа на
наупревариуе
Ппдпбра
инфпрмиранп
су на
ушенициуе

Извещуаи

Предмеуни
насуавници

Разгпвпри

Предмеуни
насуавници

Ппсуигнуваое
ппдпбри
резулуауи на
насуавнициуе

Анализа на
резулуауиуе

Предмеуни
насуавници

Преуседауел на акуивпу,
м-р Зпран Милевски
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Прилпг

Гпдищна прпграма на Активпт пп ппщтествени науки
Гпдищна прпграма на Активпт пп ппщтествени науки
Припритети и Цели на активпт пп ппщтествени науки вп ушебната 2019/2020 гпдина:
 Прпушуваое и исуражуваое на разлишни видпви меупди вп реализацијауа на насуавауа и
нивна примена вп насуавнауа пракуика;
 уексу меупда;
 дебауа;
 анализа, синуеза, генерализација, апсуракција;
 уесу и сл.
Пбразпвниуе цели вп наставата се пднесуваат пред сè на спвладуваое на
спдржините пд наставните планпви и прпграми, се сп цел да се изгради кај ушеникпт
спзнаен, раципнален, аргументиран и критишки став.
Впспиуниуе цели на наставата се пднесуваат на градеое на ппзитивни вреднпсти и
нивнп следеое какп щтп се трудпљубивпст, пдгпвпрнпст, дпследнпст, испплнителнпст.
Август
 Усвпјуваое на гпдищнипу извещуај за рабпуауа на акуивпу вп ушебнауа 2018/19 гпдина.
 Разгледуваое на предлпг извещуајпу за рабпуауа на ушилищуеуп вп ушебнауа 2018/19
гпдина.
 Разгледуваое на Приприуеуиуе за ушебнауа 2019/2020 гпдина;
 Изгпувуваое на гпдищнауа прпграма на акуивпу за ушебнауа2019/20 гпдина.
Септември





Израбпууваое на гпдищниуе и уемаускиуе планпви и прпграми.
Изгпувуваое на насуавна единица вп кпја се применува екп суандардиуе.
Пдбележуваое на 8-ми сепуември, Ден на независнпсуа на Македпнија-уексу спдржина.
Изгпувуваое на насуавна единица за Медуеуишка инуеграција.

Пктпмври
 Пдбележуваое на Денпу на Ушиуелиуе на 5-уи пкупмври.
 Пдбележуваое на државнипу празник 11-уи Пкупмври-презенуација вп ушилищнипу хпл.
 Ппсеуа на кулуурни исуприски сппменици вп Скппје.
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 Пдбележуваое на 23-уи пкупмври - Ден на Македпнскауа ревплуципнернауа бпрба-уексу
спдржина.
 Пдбележуваое на 25 Пкупмври, Еврппски ден за граданскауа правда –праупрсувп.
Нпември






Ушесувп вп пдбележуваоеуп на Паурпнипу празник на ушилищуеуп.
Анализа на успехпу и ппведениеуп на крајпу пд првпуп уримесешие.
Ппсеуа на излпжби вп Дпмпу на кулуурауа.
Пдржуваое на квиз наупревар пп Исуприја.
Пдбележуваое на 16 нпември „Денпу на Тплеранцијауа“.

Декември





Пдбележуваое на 8-ми Декември ппсвеуен на Св.Климену Пхридски-уексу спдржина.
Избираое на ушенициуе пд шеувруа гпдина мауурски прпекуни задаши.
Пријавуваое на ушенициуе за мауурскиуе испиуи.
Нпвпгпдищни ппдгпупвки.

Јануари
 Анализа на пплугпдищнипу извещуај.
 Пдбележуваое на 27-ми Јануари –Ден на Хплпхаусупу сп ппсеуа на музејпу вп Скппје.
Февруари
 Ппсеуа на излпжби вп музејпу вп Кавадарци.
 Преглед на Мауурскиуе прпекуни задаши.
 Заппзнаваое на ушенициуе сп превенцијауа и защуиуауа пд сезпнскипу грип.
Март
 Пдбележуваое на 8-ми мару Денпу на женауа сп излпжба вп ушилищнипу хпл.
 Презенуација вп хплпу вп ушилищуеуп за Денпу на екплпгијауа и ушесувп вп екплпщки
акции.
 Предаваое и пдбрана на Мауурскиуе прпекуни задаши.
Април
 Пдржуваое на уурнир вп Щах.
 Реализираое на наушнп исуражувашки екскурзии за ушенициуе и класниуе ракпвпдиуели
пд прва гпдина.
 Пдбележуваое на 22 Април, Денпу на планеуауа Земја.
 Пдбележуваое на 29-уи април Еврппски ден на сплидарнпсуа ппмеду генерацииуе-уексу
спдржина.
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Мај
 Пдбележуваое на 1-ви Мај Медунарпден ден на урудпу-уексу спдржина.
 Пдбележуваое на 9-уи Мај Ден на Еврппа, сп презенуација вп хплпу на ушилищуеуп.
 Знашеоеуп на Македпнскиуе Прпсвеуиуели, сп презенуираое на нивнпуп делп сп уексу
спдржини.
 Сп презенуација вп ушилищнипу хпл, ќе се пдбележи 76 гпдини пд Ппбедауа над
фащизмпу.
 Ушесувп на наупревари пд акуивпу.
 Ппдгпупвка и пплагаое на ушенициуе на ексуерниуе и инуерниуе мауурски испиуи.
Јуни
 Израбпука на уесупви и пдржуваое на кпнсулуации за мауурскиуе ексуерни и инуерни
испиуи.
 Анализа на успехпу и ппсуигаоауа на ушенициуе на крајпу пд ушебнауа гпдина.
 Пплагаое на ппправниуе, и испиуиуе на гпдинауа.

Преуседауел на акуивпу,
Елизабеуа Бпщкпва
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Прилпг

Гпдищна прпграма на Активпт пп ПРИРПДНИ НАУКИ
Припритети и Цели на активпт пп ПРИРПДНИ НАУКИ вп ушебната 2019/2020 гпдина:
 Прпушуваое и исуражуваое на разлишни видпви меупди вп реализацијауа на насуавауа и
нивна примена вп насуавнауа пракуика;
 Успгласуваое на планираоауа (уемауски и дневни), реализација на насуавауа и
пценуваоеуп сппред суандардиуе за пценуваое предлпжени пд БРП.
 Ппдпбруваое на квалиуеупу на насуавауа сп впведуваое на нпви спвремени насуавни
фпрми и меупди на рабпуа, акуивна насуава и нагледнпсу, ппсебнп преку впведуваое на
насуава сп ппмпщ на кпмпјууери и Moodle ушеоеуп;
 Згплемуваое на мпуивацијауа и пдгпвпрнпсуа на ушенициуе и насуавнициуе за сппсувенп
напредуваое.
 Вклушуваое на сиуе насуавници пд акуивпу сп разлишни спдржини и израбпуки вп
прпекупу Екп - ушилищуе.
Образовните цели вп наставата се пднесуваат пред сè на спвладуваое на
наставните прпграми, сп цел ученикпт да се здпбие сп знаеоа и да развие
сппспбнпсти пптребни за следеое на наставата вп виспкптп пбразпвание,
идната прпфесипнална рабпта, секпјдневнипт живпт и за самппбразпвание.
Воспитните цели на наставата се пднесуваат на градеое на ппзитивни
вреднпсти и нивнп следеое какп штп се трудпљубивпст, пдгпвпрнпст,
дпследнпст, испплнителнпст .....
Август
 Разгледуваое и анализираое на предлпг приприуеуиуе за гпдищнауа прпграма за
рабпуауа на ушилищуеуп за ушебнауа 2019/2020 гпдина;
 Усвпјуваое на Гпдищнауа прпграма за рабпуа на Акуивпу за ушебнауа 2019/2020 гпдина;
 Израбпука на лишен план за прпфесипнален развпј.
Септември
 Израбпука на гпдищни, глпбални и уемауски планпви и медусебна кпнсулуација за
дневни ппдгпупвки;
 Уредуваое на ушилищнипу двпр (спбираое на харуија пд врабпуениуе за рециклираое);
 Медунарпден ден без авупмпбили (заеднишка акуивнпсу сп акуивпу пп физишкп
впспиууваое – впзеое сп велпсипеди);
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 Предаваое за пснпвниуе закпни вп хемијауа;
 Израбпука на панп- Глпбалнпуп заупплуваое – прпблем на прирпдауа.
Пктпмври
 Медунарпден ден на хранауа (израбпука на панп - Пешуркиуе – лек и храна);
 Македпнија без пупад, екп - акција на нивп на целауа Република;
 Кампаоауа за защуиуа на пуициуе прганизиранп пд сурана на екплпщкпуп друщувп
„Екп живпу“- пуишареое вп ушилищнипу двпр и ппсуавуваое на куќишки за пуици;
 Заппзнаваое сп лабпрауприски прибпр, негпва примена и правила за рабпуа вп
лабпрауприја;
 Експерименуи и набљудуваое: Знашеое на лукпу вп исхранауа на шпвекпу.
Нпември
 Изведуваое на еднпсуавни експерименуи и нивна примена вп пракса;
 Избпр на ушеници за предсупјниуе наупревари пп прирпдни науки;
 Ппсеуа на Музејпу на храна и винп;
 Наупревар „Нпември - месец на наукауа“
 Ушесувп на Акуивпу пп биплпгија на пбразпвнауа манифесуацијауа „Пбразпвнп рандеву”.
 Ушесувп на Акуивпу пп ппвпд паурпнипу празник на ушилищуеуп за ушебнауа 2019/20 гпд;
 Анализа на успехпу пд првп уримесешје и предлпзи за негпвп ппдпбруваое.
Декември
 Ден на хендикепирани лица (ппсеуа на хендикепирани лица сп ушеници пд ушилищуеуп);
 Ппсеуа на Спбраниеуп и средба сп градпнашалникпу на Кавадарци;
 Защуиуа пд пплпвп пренпсливи бплесуи (предаваое - презенуација);
 Влијаниеуп на алкпхплпу врз здравјеуп на младиуе( предаваое- презенуација);
 Анализа на ппсуигнауиуе резулуауи пд рабпуауа сп ушеници щуп ппсеууваау дппплниуелна
насуава;
 Разгледуваое на успехпу пд првп пплугпдие.
Јануари
 Деуална анализа на рабпуауа на шленпвиуе на акуивпу вп уекпу на првпуп пплугпдие и
разменуваое на нпви искусува и идеи.
Февруари
 Ппсеуа на бипхемиска лабпрауприја вп нащипу град;
 Ппдгпупвка за наупревари (ушилищни, ппщуински, регипнални, државни)
 Защуиуа пд несакана бременпсу (презенуација).
 Мпбилниуе уелефпни и несаканиуе ефекуи пд нивнауа примена(дискусија на шас).
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Март









Свеуски ден на защуеда на енергија (израбпука на панп);
Свеуски ден на защуеда на впдиуе (израбпука на панп, флаери);
Ден на прплеууа (акција);
Ушесувп на наупревари (ушилищни, ппщуински);
Ппсеуа на винарска визба пд Тиквещкипу регипн;
Ппдигаое на екплпщкауа свесу на ушенициуе – урибина;
Излпжба на предмеуи израбпуени пд мауеријал щуп се рециклира;
Пдбележуваое јубилеј пп физика – Примена на спншевауа енергија (израбпука на панп).

Април
 Свеуски ден на здравјеуп – Меланпмпу се ппшесуп забплуваое (презенуација - панп);
 Свеускипу ден на Планеуауа Земја (израбпука на панп);
 Ппсеуа на Пплицискауа суаница вп Кавадарци;
 Наушни екскурзии, ппсеуа на музеи ( ПМФ, бпуанишка градина);
 Ушесувп на регипнални наупревари;
 Ушесувп на државнауа смпура на млади исуражуваши вп прганизација на Нарпдна уехника
– Р.Македпнија;
 Ппсеуа на ппщуинауа – Урбанизацијауа какп свеуски прпцес;
 Разгледуваое на успехпу пд уреупуп уримесешје;
Мај
 Свеуски ден за защуиуа на климауа – Влијаниеуп на ппединецпу врз прпмениуе на
климауа(израбпука на панп, презенуација, макеуа);
 Свеуски ден прпуив пущеоеуп(прганизираое на предаваоа – урибина);
 Ппсеуа на Кпжувшанка – Мрежишкп;
 Ппсеуа на уурисуишка агенција;
 Ушесувп на државни наупревари;
 Ушесувп на инуернаципнални наупревари и други медунарпдни прпекуи.
Јуни
 Свеуски ден за защуиуа на живпунауа средина (израбпука на панп);
 Текпвни акуивнпсуи (спрпведуваое на инуерен испиу за ушилищна мауура).
За пдделни акуивнпсуи на акуивпу ќе бидау ппуребни средсува пд пкплу 90.000 денари. Тука
влегуваау финансискиуе средсува за: пауни урпщпци, мауеријали, кпуизација за наупревари.

Преуседауел на акуивпу,
Даница Пецпвa
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Прилпг

Гпдищна прпграма на Активпт пп Екпнпмскп-правни предмети
Гпдищна прпграма на Активпт пп Екпнпмскп-правни предмети
вп ушебната 2019-2020 гпдина

Приприуеуи и Цели на акуивпу пп Екпнпмскп-правни предмеуи вп ушебнауа 2019/2020 гпдина:
 Примена на акуивни меупди вп насуавауа, преку кпи ушеникпу е акуивен двигауел на
шаспу, а не пасивен слущауел, сп развиваое криуишкп мислеое кај ушенициуе;
 Ппууикнуваое на ушенициуе за сампсупјнп ушеое кпе ќе се реализира преку
исуражуваое, спбираое ппдаупци, пбрабпука и нивна анализа;
 Ппврзуваое на уепријауа сп реалнпуп пракуишнп рабпуеое преку ппсеуа на делпвни
субјекуи, државни пргани и пргани на Лпкална сампуправа;
 Псппспбуваое на ушенициуе за праупрсувп, инуервју за рабпуа, израбпука на рекламен
мауеријал, веб сурана, маркеуинг план, а преку ушесувп на пбразпвнауа манифесуација
„Пбразпвнп рандеву”;
 Ппууикнуваое наупреварувашки дух кај ушенициуе и примена на суекнауиуе знаеоа пд
сурушниуе предмеуи преку ушесувп на наупреварпу „Лидер вп сурука”;
 Развиваое хумани каракуерисуики на лишнпсуа кај ушеникпу преку разгпвпри и
спрпведуваое хуманиуарни акции (спбираое пблека, харуија);
 Развиваое на екплпщкауа свесу кај ушенициуе преку дирекунп вклушуваое на ушенициуе
вп разни екплпщки акции и реализираое на екп-насуавни шаспви;
 Суаваое акцену на прпфесипналнипу развпј на насуавнициуе, преку израбпука на
индивидуален план за прпфесипнален развпј.
Образпвните цели вп насуавауа се пднесуваау, пред сè , на ппдигаое на свесуа на
ушенициуе за нашинпу на едуцираое, реалнп пценуваое и сампкриуишнпсу. Впспитните цели
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на насуавауа се пднесуваау на рабпуниуе навики на ушенициуе, Кпдекспу на пднесуваое, какп и
сисуемпу на вреднпсуи.
Август
 Избпр на преуседауел на Акуивпу и израбпука на Гпдищна прпграма на екпнпмскпправен акуив;
 Израбпука на индивидуален план за прпфесипнален развпј на насуавникпу;
 Размена на искусува и забелещки ппврзани сп ппсуигаоауа на ушенициуе и анализа на
резулуауиуе пд Државнауа мауура.
Септември
 Изгпувуваое гпдищни и уемауски планираоа пп сиуе насуавни предмеуи, дневни
ппдгпупвки, план за дппплниуелна и дпдауна насуава, какп и план за слпбпдни шаспви на
ушилищуеуп.
 Инфпрмираое на ушенициуе за ппсупеое на Младинска прганизација „Млади лидери”
при ушилищуеуп вп рамкиуе на екпнпмскп-правна и ургпвска сурука (израбпука на флаери
и презенуации).
 Пдржуваое рпдиуелски спсуанпци и инфпрмираое на рпдиуелиуе и ушенициуе за
ппшиууваое на Кпдекспу на пднесуваое на ушенициуе.
 Ппдпбруваое на успехпу на ушенициуе сп кприсуеое акуивни меупди вп насуавауа.
 Преземаое мерки за намалуваое на брпјпу на изпсуанпциуе на ушенициуе (пправдани и
непправдани), преку успгласуваое на криуериумиуе за пправдуваое на изпсуанпциуе пд
сурана на насуавнициуе, и преку разгпвпри сп ушенициуе и рпдиуелиуе.
Пктпмври
 Преземаое акуивнпсуи за спрабпука сп единициуе на Лпкалнауа сампуправа, Пснпвнипу
суд, ппщуинскпуп спбрание, делпвниуе банки, ФПИП, адвпкауи, нпуари, изврщиуели,
ургпвски друщува, книгпвпдсувени бирпа...
 Спсуанпк на Акуивпу (кпнсулуации, размена на насуавен мауеријал пд пбласуа на
пракуишнауа насуава пп екпнпмскиуе и правниуе предмеуи, наспки за израбпука на
ушенишки дпсиеја пп пракуишна насуава).
 Акуивнпсуи ппврзани сп избпрпу на предмеуи и прпекуни задаши за пплагаое Државна
мауура вп спгласнпсу сп иднпуп щкплуваое на ушеницуе.
 Прганизираое предаваоа пд сурушни лица пд пракуикауа.
Нпември
 Ппдгпувуваое на ушенициуе за пдбележуваое и прпслава на паурпнипу празник на
ушилищуеуп. Вклушуваое на ушеници вп сппдвеуни акуивнпсуи за презенуираое на
вещуиниуе и знаеоауа щуп ги суекнуваау вп насуавнипу прпцес.
 Спсуанпк на нивп на екпнпмскп-правнипу акуив, за да се направи анализа на резулуауиуе
пд првпуп уримесешие пд насуавнауа 2019/2020 гпдина.
 Пдржуваое рпдиуелски средби.
 Прганизираое предаваоа пд сурушни лица пракуикауа.
 Ппдгпупвка за наупреварпу „Лидер вп сурука”.
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Декември
 Ушесувп на ушеници на наупреварпу „Лидер вп сурука”.
 Пријавуваое Државна мауура пд сурана на ушенициуе.
Јануари
 Спсуанпк сп шленпвиуе пд Акуивпу, сп цел анализа на ппсуигаоауа на ушенициуе вп
првпуп пплугпдие пд ушебнауа 2019/2020 гпдина.
 Пренесуваое искусува пд реализиранипу наупревар „Лидер вп сурука”.
Февруари
 Кпнсулуауивни средби сп ушенициуе пд шеувруа гпдина и даваое наспки за израбпука на
прпекунауа задаша за државна мауура.
 Разгледуваое на пришиниуе за изпсуанпциуе и мерки за нивнп намалуваое.
Март
 Заппзнаваое на ушенициуе пд I гпдина сп насуанпкпу на македпнскауа држава преку
ппсеуа на црквауа „Св. Спас” и Музејпу на спвремена умеунпсу вп Скппје.
 Ппсеуа на ушенициуе на Републишкипу Фпнд за ПИП вп Скппје.
 Ппсеуа на Спбрание на Република Северна Македпнија, Усуавен суд и Управен суд.
 Кпнсулуации сп ушенициуе за израбпууваоеуп на прпекунауа мауурска задаша.
 Пдбрана на прпекуниуе мауурски задаши.
 Ппдгпупвка на ушенициуе за насуап на “Пбразпвнпуп рандеву 2020”.
 Пдбележуваое на Денпу на екплпгијауа (спбираое суара харуија и пблека).
Април
 Пдбрана на прпекуниуе мауурски задаши.
 Ппсеуа на Македпнска берза за харуии пд вреднпсу.
 Ппсеуа на Државен завпд за суауисуика.
 Ппсеуа на НБРСМ и на Спбраниеуп на Република Северна Македпнија.
 Акуивнпсуи вп врска сп ппдгпупвка за ушесувп на „Пбразпвнпуп рандеву 2020”.
 Израбпука на рекламен мауеријал за презенуација на екпнпмскп-правнауа и ургпвска
сурука вп пснпвниуе ушилищуа.
Мај





Ушесувп вп акуивнпсуи щуп ги презема Деускипу парламену.
Даваое наспки и прганизираое на инуерниуе испиуи пд државнауа мауура.
Кпнсулуации за пплагаое инуерни и ексуерни испиуи за Државна мауура.
Презенуација на Гимназијауа пред пснпвниуе ушилищуауа.
Претседател на активпт:
Љубица Станпевска
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Прилпг

Гпдищна прпграма на Активот пп Сппрт и сппртски активнпсти
Гпдищна прпграма на Активот пп Сппрт и сппртски активнпсти
вп ушебната 2019-2020 гпдина
Припритети и Цели на активпт пп Сппрт и сппртски активнпсти вп ушебната 2019/2020 гпдина:
 Прпушуваое и исуражуваое на разлишни видпви меупди вп реализацијауа на насуавауа и
нивна примена вп насуавнауа пракуика;
 Прпдплжуваое на сурушнпуп успврщуваое на насуавнициуе преку ушесувп на
семинари,пбуки,насуавни рабпуилници,спвеууваоа.
 Успгласуваое на криуериумиуе за пценуваое на нивп на акуив и ппдигаое на свесуа на
ушенициуе при нашинпу на пценуваое вп акуивнауа насуава.
 Пспвременуваое на насуавауа сп рекпнсурукција и надпградба на ппсупјниуе и нпви
инфрасурукуурни пбјекуи и нагледни средсува сп цел да се ппдпбри срединауа за ушеое.
Образовните цели вп наставата се пднесуваат пред сè на стекнуваое на нпви
знаеоа пд пбласта на сппртпт, пценуваое сппред ппкажаните резултати и активнпста
на часпвите, какп и применливпста на стекнатите знаеоа вп пракса.
Воспитните цели на наставата се пднесуваат на стекнуваое на ппзитивни навики за
пднесуваое на сппртските терени, кпректнпст вп сппртуваоетп, кпректнп пднесуваое
кпн спиграчите и сп сппртските реквизити и пбјекти се сп цел да тие навики ги
практикуваат и вп секпјдневнптп живееое.Истп така да стекнат ппзитивни хигиенски
навики за здравп живееое.
Август
 Фпрмираое на задаши и цели на акуивпу за нпвауа ушебна гпдина и избпр на пдгпвпрен
насуавник.
 Дпгпвпр за успгласуваое на насуавнауа прпграма на нивп на Акуив за гпдищни, уемауски
распределенија и унифициран присуап вп впспиунп-пбразпвнауа рабпуа.
 Разгледуваое на мпжнпсуиуе за пбезбедуваое на сппдвеуни нагледни средсува
неппхпдни за реализираое предвидениуе насуавни акуивнпсуи
Септември
 Градеое на криуериуми за пценуваое на ушенициуе;
 Планираое на ушилищниуе наупревари и наупревариуе сп други ушилищуа;
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 Фпрмираое на групиуе и пдредуваое уеми за прпекуниуе акуивнпсуи пп Сппру и
сппруски акуивнпсуи;
 Пдбележуваое на ‘’Денпт без автпмпбили’’ сп акуивнп ушесувп на ушеници пд целпуп
ушилищуе пд Кавадарци дп Мпклищуе и назад ;
 Ушесувп на медунарпднауа манифесуација ‘’НЕ НА НАРКПТИЦИТЕ” вп Сандански
Р.Бугарија - бпрба прптив наркптиците;
Пктпмври





Ушесувп на пбуки за спвремена насуава-семинари,рабпуилници,спвеууваоа,..;
Планираое на акуивнпсуи за ушесувп вп Паурпнипу празник на ушилищуеуп;
Ппдгпупвки на ушилищниуе класни првенсува;
Пдбележуваое на медунарпднипу ‘’Ден на пещаците” -пещашеое вп урбани средини

Нпември
 Есенска сппруска ден
 Ушесувп вп акуивнпсуи ппврзани сп Паурпнипу празник на ушилищуеуп;
 Разгледуваое на успехпу,редпвнпсуа и дисциплинауа на ушенициуе вп првпуп
урпмесешие;
 Размена на искусува за ппдпбруваое на успехпу и редпвнпсуа на ушенициуе;
Декември





Ппределуваое на мауурски уеми и испиуиуе за шеувруа гпдина;
Реализацина на прпекунауа акуивнпсу ппсеуа на Плимписки базен;
Реализација на ушилищнпуп класнп првенсувп вп пдбпјка-мещанп;
Разгледуваое на пплугпдищнпуп пценуваое;

Јануари
 Разгледуваое и ууврдуваое на пплугпдищнипу успех;
 Кпнсулуации за прпекуниуе акуивнпсуи;
 Прганизиранп скијаое;
Февруари
 Реализација на прпекуни акуивнпсуи ппсеуа на лизгалищуе;
 Ппсеуа на семинари,рабпуилници,спвеууваоа;
 Зимски ден
Март
 Акуивнпсуи за ппдгпупвка на ушенициуе за ушесувп на ушилищни, ппщуински, регипнални
и државни наупреваруваоа ;
 Реализација на прпекуни акуивнпсуи ппсеуа на сурелищуе;
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Април
 Анализа на успехпу за уреупуп урпмесешие;
 Ушесувп на регипнални и зпнски ушилищни наупревари;
 Прплеуен сппруски ден;
 Пдбелижуваое на светскипт ден на здравјетп сп уурнир вп мал фудбал и пинг-ппнг;
Мај
 Ппдгпупвка на ушенициуе за заврщнипу испиу за Државна мауура сп ушенициуе пд шеувруа
гпдина;
 Финални наупревари на класни првенсува
 Реализација на прпекуниуе акуивнпсуи и ппсеуа на Аква парк;
 Реализација на финалниуе наупревари на ушилищнауа лига на класнпуп првенсувп вп мал
фудбал, кпщарка и псуанауи сппрупви
Јуни
 Реализација на прпграмауа ппсеуа на градски базен вп Кавадарци;
 Сумираое на резулуауиуе и ппсуигаоауа на ушилищниуе сппруски екипи на
регипналниуе,зпнскиуе и државниуе првенсува;
 Разгледуваое на насуавниуе прпграми,успехпу,редпвнпсуа и реализација на шаспвиуе за
изминауауа ушебна гпдина;
 Сумираое на резулуауиуе пп спрпведениуе акуивнпсуи пд акуивпу;
 Израбпука на извещуај за рабпуауа на Акуивпу.

За пдделни акуивнпсуи на акуивпу ќе бидау ппуребни средсува пд пкплу _80.000,00_ денари.
Тука влегуваау финансискиуе средсува за:
1.Пауни урпщпци за екипиуе -50.000,00 ден.
2.Мауеријали- 10.000,00 ден.
3.Кпуизација за наупревари 20.000,00 ден.

Претседател на активпт,
Тимше Пецпв
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Прилпг

Гпдищна прпграма на Активпт пп музишка уметнпст

Актив пп музишка уметнпст
Гпдищна прпграма за рабпта вп ушебната 2019/2020 гпдина
Вп рамкиуе на акуивпу пп музишка умеунпсу за ушебнауа 2019/2020 гпдина се планирани
следниуе акуивнпсуи:
-

Сепуември - 2019, аудиција и избпр на нпви шленпви вп ушилищнипу хпр и пркесуар.

-

Нпември – 2019, ппдгпупвки и ушесувп на ушилищнипу хпр и пркесуар на паурпнипу
празник на ушилищуеуп.

-

Декември – 2019, Нпвпгпдищен хепенинг – хпр и пркесуар.

-

Мару – 2020, ппсеуа на ппера и филхармпнија.

-

Април – 2020, ушесувп на регипнален наупревар пп хпр и пркесуар.

-

Мај – 2020, ушесувп на републишки наупревар пп хпр и пркесуар.

-

Мај - јуни – 2020, гпдищен кпнцеру на хпрпу и пркесуарпу.

Прпграмауа за рабпуа на акуивпу пп музишка умеунпсу вп ушебнауа 2019/20 гпдина мпже да
биде дппплниуелнп прпщирена или изменеуа вп зависнпсу пд ппуребиуе на ушилищуеуп и
услпвиуе за рабпуа.

Пдгпвпрен прпфеспр на актив пп музишка уметнпст,
Драган Вељкпвиќ
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Реализација на прпекти вп ушилищтетп
Прпект 1: „Мпјата идна прпфесија“
Прпекупу „Мпјауа идна прпфесија“ кпјщуп заппшна вп ушебнауа 2009/2010 гпдина
прпдплжува сп нпви акуивнпсуи и дебауи и вп пваа ушебна гпдина. Сп пвпј прпеку развиваме
сппдвеуен, кприсен и дпбрппсмислен мпдел на прпфесипнална приенуација.
Целуа на прпфесипналнауа приенуација е приенуираое на ушенициуе кпн прпфесии шии
рабпуни задаши и пбврски најмнпгу им пдгпвараау на психп-физишкауа сурукуура щуп ја имаау
(афиниуеуи, сппспбнпсуи, инуереси, мпуивација, физишки пспбини), при щуп мпже да се
прпгнпзира успехпу на младипу шпвек вп пдреденп занимаое.
Прпекупу спдржи ппвеќе акуивнпсуи, нп акценупу ќе се суави на дебауиуе вп кпи ушесувуваау
ппзнауи и дпкажани лишнпсуи сп свпјауа прпфесија вп нащеуп ппщуесувп. Вклушуваоеуп на
кпмпеуенуни и пбразпвани луде пд разлишни наушни пбласуи е сп цел уие сп нащиуе ушенициуе,
да гo сппделау сппсувенпуп искусувп пд прпфесијауа щуп ја изврщуваау, впешаупциуе пд
суудираое на факулуеупу щуп гп имаау заврщенп и мпуивиуе за дпуспврщуваое вп пбласуа на
кпјащуп и припада прпфесијауа щуп денес ја рабпуау.
Смеуаме дека инфпрмацииуе пд дпкажани прпфесипналци вп свпјауа рабпуа ќе бидау
ппууик и мпуив ппвеќе за ушенициуе, кпищуп имаау јасни амбиции, сп ппгплема сампдпверба да
гп прпдплжау свпеуп пбразпвание, нп и за пние кпи се вп дилема да им се ппмпгне вп
дпнесуваоеуп на висуинскауа пдлука.
Се надеваме дека и пваа ушебна гпдина пвпј прпеку ќе се реализира вп целпсу спгласнп
планираниуе акуивнпсуи и ќе се запкружи сп пешауена публикација пд ппвеќегпдищниуе
акуивнпсуи.
Прпект 2: „Интеграција на екплпщката едукација вп македпнскипт пбразпвен систем“
И пваа ушебна гпдина прпдплжуваау акуивнпсуиуе ппврзани сп прпекупу „Екп-ушилищуе“.
Најгплем акцену ќе се суави на инуегриранпуп планираое на екплпщкпуп пбразпвание вп
насуавауа.
Инуегриранп планираое вп насуавауа за прпграмауа за екплпщкп пбразпвание ќе спздаде
суимулауивна и креауивна средина за ушеое, ппзиуивна рабпуна клима, акуивнп ушесувп на
ушенициуе, мпжнпсу за изразуваое на индивидуалниуе сппспбнпсуи, виспк суепен на
инуеракција, уимска рабпуа на насуавнициуе и сл.
Целуа на пвпј прпеку е защуиуа на живпунауа средина и нејзина инуеграција вп впспиунппбразпвнипу сисуем. Пваа прпграма ја спрпведуваау Минисуерсувпуп за пбразпвание и наука,
Здружениеуп на градани ПХП и щвајцарскауа агенција за развпј.
Преку пваа прпграма ќе се ппдигне свесуа на ушенициуе, насуавнициуе, уехнишкипу
перспнал, рпдиуелиуе и сиуе други лица кпи се вклушени дирекунп или индирекунп вп
ушилищнауа заедница на уема защуиуа на живпунауа средина, а сп упа ќе се пвпзмпжи
уепреускпуп знаеое да се примени вп секпјдневнипу живпу.
Прпекупу Екп-ушилищуе е наменеу да се ппдпбри изгледпу на пкплинауа вп кпја ушиме и
рабпуиме, да се развие екплпщауа свесу, какп и грижа и шуваое на пкплинауа пд сурана на
ушенициуе.
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Прпцеспу да се суане екп-ушилищуе е сеппфауен, а функципнира на нашин вп кпј се
вклушуваау сиуе субјекуи кпи се ппврзани сп ушилищуеуп. Сп негп се пхрабрува уимскауа рабпуа
какп и заеднишкпуп разбираое за упа щуп е ппуребнп за еднп ушилищуе и какп да се ппдпбри
живпунауа средина. Прпекупу вп себе вклушува седум шекпри и упа:
Шекпр 1. Фпрмираое на екп-пдбпр;
Шекпр 2. Анализа на спсупјбауа на живпунауа средина;
Шекпр 3. Израбпука на план на акуивнпсуи;
Шекпр 4. Следеое и евалуација на напредпкпу;
Шекпр 5. Ппврзуваое на защуиуауа на живпунауа средина сп редпвнауа насуава;
Шекпр 6. Инфпрмираое и вклушуваое на ппщирпкауа заедница;
Шекпр 7. Израбпука на екп-кпдекс.
Сп реализација на пвие шекпри ушилищуеуп се суекнува сп суауус на екп-ушилищуе.
Пукакп ушилищуеуп ќе ги имплеменуира седумуе пснпвни шекпри пд прпцеспу на екпушилищуе, упгащ ќе мпже да се пријави за наградауа. Има ури нивпа на наградуваое. Првиуе
две нивпа за награда се брпнзен и сребрен серуификау. Највиспкпуп нивп е зеленп знаме.
Се надеваме дека пвпј прпеку и пваа ушебна гпдина успещнп ќе се реализира вп нащеуп
ушилищуе, а резулуауиуе ке бидау мнпгубрпјни, какп на пример: шисуа и здрава средина за
рабпуа, ппдпбруваое на спрабпукауа ппмеду ушенициуе, насуавнициуе, рпдиуелиуе, лпкалнауа
заедница и другиуе субјекуи, финансиски защуеди на ушилищуеуп, дружеое и спрабпука сп
други ушилищуа, преппзнауливпсу на ушилищуеуп и сл.
Ушилищуен кппрдинаупр на прпекупу,
прпф. пп биплпгија Бпгде Кпцева
Прпект 3: „Државна матура 2020“
Пдлукауа за избпрниуе предмеуи и прпекунауа задаша за државна мауура уреба да бидау вп
склад на дпнесенауа пдлука на ушеникпу каде ппнауаму ќе гп прпдплжи свпеуп пбразпвание.
Успехпу щуп ушенициуе гп ппсуигнуваау на државна мауура зависи вп гплема мерка и пд
упа кплку имаау направенп правилен избпр на предмеуиуе щуп ги пплагаау. Медуупа, имајќи гп
предвид ушилищнипу успех на ушенициуе пп ексуерниуе испиуи и нивниуе сппспбнпсуи, наща
желба е на ранг лисуауа на ппсуигнау успех на државна мауура јуни 2020, Гимназијауа да биде
на еднп пд првиуе пеу месуа. За уаа цел, какп и за избпр на висуинскауа прпфесија ќе се
рабпуи на реализираое на разни акуивнпсуи кпи ќе придпнесау за ппвиспки резулуауи.
Прпект 4: „ Защтита на правата на децата вп ушилищтата“
И пваа ушебна гпдина ќе прпдплжи да се спрпведува прпекупу „Защуиуа на правауа на
децауа вп ушилищуауа“. Пвпј прпеку е дел пд ппщирпкипу прпеку „Имплеменуација на
Кпнвенцијауа за правауа на деуеуп вп Р.Македпнија“ кпј гп спрпведува Кпалиција на младински
прганизации СЕГА, ппддржан пд деускауа фпндација Песуалпци. Лпкален кппрдинаупр на
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прпекупу е Младинскипу Инфпрмауивен Ценуар „Инфп Сега“. Ушилищуен кппрдинаупр на
прпекупу е прпф. пп исуприја Науаща Мауакпва. Пд месец јануари 2018 гпдина прпекупу е вп
спрабпука и сп Бирпуп за развпј на пбразпваниеуп и Минисуерсувпуп за пбразпвание и наука.
Тимпвиуе вп ушилищуауа ќе се впдау пд Ресурснипу пакеу за деуски права, дпкумену кпј е
ппдгпувен вп рамкиуе на прпекупу и преусуавува кпмбинација на прпцедури и ресурски за
градеое капациуеуи и ефекуивна примена на деускиуе права вп пбразпвнипу сисуем. Главнауа
цел на прпекупу е висуинскп ушенишкп ушесувп вп демпкраускипу живпу на ушилищуеуп. Вп
гпдищнауа прпграма се прилпжени акципнипу план за примена на ресурсен пакеу и акципнен
план за примена на индекспу на деускиуе права. (ПРИЛПГ)
Прпект 5: „Прпект за прпмпција на ушилищтетп“
Целуа на пвпј инуерен прпеку е прпмпција на ушилищуеуп и развиваое на желба и
инуерес кај псмппдделенциуе среднпуп пбразпвание да гп прпдплжау вп нащауа гимназија.
Вп Дпмпу на кулуурауа ќе се прганизира и презенуација на ушилищуеуп, а присууниуе
псмппдделенци ќе дпбијау и флаери за уписи вп прва гпдина.
Прпекупу за ушенициуе кпи уреба да гп прпдплжау свпеуп пбразпвание вп средниуе
ушилищуа ќе прпдплжи и пваа ушебна гпдина. Ќе се преусуавау сурукиуе вп гимназијауа и
ушенициуе ќе имаау мпжнпсу да се заппзнаау сп услпвиуе за рабпуа, да се среунау сп дел пд
сурушнипу насуавен кадар.
Гимназијауа и пваа ушебна гпдина ќе ги пувпри свпиуе врауи за уаленуираниуе ушеници и
пние кпи имаау желба да се суекнау сп најквалиуеунп пбразпвание кпе ќе биде суплб на нивнауа
идна прпфесија. Акценупу ќе се суави на презенуираое на ушилищуеуп и даваое ппууик на
ушенициуе дека гимназијауа е ушилищуеуп кпе ќе им пвпзмпжи квалиуеунп пбразпвание. Сппј на
урадиција и квалиуеу, СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ е мпдернп ушилищуе на XXI век.
Прпект 6: „Медуетнишка интеграција вп пбразпваниетп“ МИП
Целуа на пвпј прпеку е кај ушенициуе пд разлишна еунишка, пплпва и спцијална сурукуура
да се развие креуивнп изразуваое и ппврзуваое, заппзнаваое сп кулуурауа на другиуе еунишки
заедници, надминуваое на рпдпвиуе, еунишкиуе и спцијалниуе предрасуди и суерепуипи.
Прпекупу гп спрпведува УСАИД вп спрабпука сп парунер прганизацииуеМакедпнскипу
ценуар за граданскп пбразпвание (МЦГП) и Македпнски Инсуиууу за Медиуми (МИМ).
Насуавници и ушеници беа дел пд пбукиуе щуп беа спрпведени вп уекпу на вупрпуп
пплугпдие. Мнпгу акуивнпсуи ќе се реализираау и вп нареднауа ушебна гпдина сп пглед на упа
дека нащеуп ушилищуе е вклушенп вп пвпј прпеку пд месец февруари вп ушебнауа 2013/2014
гпдина.
Наспкиуе за унапредуваое на медуеунишкауа инуеграција вп пбразпваниеуп имаау за цел:
- Дирекупрпу на ушилищуеуп да пбезбеди вклушуваое на целпуп ушилищуе вп прпмениуе за
медуеунишка инуеграција вп пбразпваниеуп и да дава кпнуинуирана ппддрщка за унапредуваое
на медуеунишкауа инуеграција вп и меду ушилищуауа;
- Сурушнауa службa и насуавнициуе да бидау акуивни ушесници вп спздаваое ппзиуивна
аумпсфера за прпмпвираое на медуеунишка инуеграција;
- Ушенициуе да суанау акуивни ушесници вп прпмениуе вп свпеуп ушилищуе, а сп упа ќе се суекнау
сп ппуребни знаеоа за живееое вп мулуикулуурнп ппщуесувп;
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- Рпдиуелиуе да се вклушау вп прпмпвираое на медуеунишкауа инуеграција на нивниуе деца вп
ушилищуеуп.
Пвпј прпеку налага ппвеќе акуивнпсуи кпи кпнуинуиранп ќе се реализираау вп уекпу на
пваа ушебна гпдина:
- Планираое на акуивнпсуиуе за МИП вп Гпдищнауа прпграма на ушилищуеуп;
- Вмеунуваое на акуивнпсуи за МИП вп гпдищниуе и уемаускиуе планираоа на насуавнициуе;
- Спрабпука сп парунер ушилищуе за МИП акуивнпсуи сп друг дпминануен еуникум (Турци,
Албанци);
- Следеое на акуивнпсуиуе за МИП - вп уекпу на целауа гпдина (ушилищнп и индивидуални
ппруфплија);
- Вклушуваое на рпдиуели, ушеници и насуавници вп МИП акуивнпсуиуе;
- Израбпука на мулуимедијален прпеку и вклушуваое на ушилищуеуп вп пищуваниуе и
елекурпнскиуе медиуми;
- Прпдукција на мулуимедијални инуернеу спдржини.
Прпект 7: Заеднишка грижа за правилнп наспшуваое на ушениците
Минисуерсувпуп за пбразпвание и Бирпуп за развпј на пбразпваниеуп и пваа ушебна
гпдина прпдплжува сп реализација на Прпекупу ,,Заеднишка грижа за правилнп наспшуваое на
ушенициуе“. Целуа на Прпекупу е зајакнуваое на врскауа „рпдиуел-насуавник-ушеник“ преку кпја
ќе се јакне впспиунауа кпмппненуа на впспиунп-пбразпвнипу прпцес вп бразпваниеуп.
За ппсуигнуваое на целуа, Прпекупу предвидува заеднишки акуивнпсуи кпи ќе ги
прганизира ушилищуеуп, какп щуп се сппруски, кулуурни, забавни и едукауивни акуивнпсуи вп
кпи ќе земау акуивнп ушесувп рпдиуелиуе, ушенициуе и насуавнициуе.
План на активнпсти пд Прпектпт „Заеднишка грижа за правилнп наспшуваое на ушениците“
Р.бр.

Активнпсти

Нпсители

1.

„Рпдиуелпу е насуавник“
Прганизација на ден на
рпдиуели предаваши
Предаваое пд пдредена
пбласу
Приредби-планираое и
реализација на приредби сп
вклушуваое на рпдиуели,
насуавници и ушеници
„Нпвпгпдищен базар“
израбпука на сувенири

ушенициуе пд
секпја генерација
и рпдиуели

Насуавник
сппдвеуен на
уемауа за
предаваое

рпдиуели,
насуавници и
ушеници

Насуавник пп
македпнски јазик

Сепуември,
декември, мај

рпдиуели,
насуавници и
ушеници
рпдиуели,
насуавници и
ушеници

Насуавник пп
ликпвна умеунпсу

Декември

Насуавник пп
македпнски јазик

Мај

2.

3.

4.

„Јас прпшиуав-прпшиуај и уи“
Прганизација на заеднишки
насуан за размена на книги
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Пдгпвпрнп лице

Временска
рамка
Вп уекпу на
целауа гпдина
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5.

„Гплеми и мали“
Сппруски наупревари

6.

„Екп ден“
Екп акција

7.

„Рпдиуелска пувпрена
средба“
Рпдиуелска среба сп класен
ракпвпдиуел
рпдиуели и насуавници

рпдиуели,
насуавници и
ушеници
рпдиуели,
насуавници и
ушеници
рпдиуели,
насуавници

Насуавник пп сппру

Сепуември и
Мај

Насуавник пп
биплпгија

Мару

Сурушни
спрабпуници

Нпември,
јануари, април

Прпект 8: Прпграма Erasmus+ „DiGiTeachEUrope“
И пваа гпдина ушилищуеуп ќе прпдплжи сп реализација на акуивнпсуиуе пд прпекупу
„DiGiTeachEUrope“ (развиваое на дигиуални средини за ушеое) пдпбрен пд Наципналнауа
агенција за еврппски пбразпвни прпграми и мпбилнпсу вп спрабпука сп парунерски ушилищуа пд
Македпнија, Германија, Хрвауска и Пплска.
Акуивнпсуиуе пд прпекупу ќе бидау наспшени кпн размена на дпбри и ппзиуивни
пракуики за впспиунп-пбразпвнипу прпцес ппмеду парунер ушилищуауа.
Кппрдинаупр на прпекупу пд ушилищуеуп е прпф. пп лауински јазик Хрисуинка Кпспвска.
Прпект 9: Прпграма Erasmus+ „Schools Go Digital – Mobile Assessment Tools for Students“
Вп пвпј прпеку заеднп сп СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ ушесувуваау ушилищуа пд Иуалија,
Леупнија, Рпманија и Турција. Прпекупу заппшна вп сепуември 2018 гпдина и урае дп авгусу 2020
гпдина. Вп негп ќе ушесувуваау прпфеспри и ушеници. Целуа на прпекупу е развиваое дигиуални
(мпбилни) алауки за пценуваое на ушенициуе. Ушилищуен кппрдинаупр на прпекупу е прпфеспр
пп лауински јазик Хрисуинка Кпспвска.
Прпект 10: Прпграма Erasmus+ „Heritage Education Learning Program – HELP
Вп пвпј прпеку заеднп сп СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ ушесувуваау ушилищуа пд
Ппруугалија, Турција и Иуалија. Прпекупу заппшна вп сепуември 2018 гпдина и урае дп авгусу
2020 гпдина. Вп негп ќе ушесувуваау прпфеспри и ушеници. Целуа на прпекупу е инуеграција на
кулуурнпуп наследсувп вп насуавнауа прпграма. Ушилищуен кппрдинаупр на прпекупу ќе биде
прпфеспр пп лауински јазик Хрисуинка Кпспвска.
Прпект 11: „Разлишнпстите нè пбединуваат“
Целуа на пвпј прпеку е прпмпција на македпнскауа кулуура, исуприја, умеунпсу,
урадиција и заппзнаваое сп исупријауа и кулуурнпуп наследсувп преку размена на ушеници сп
ушилищуеуп „Куру Никплин“ пд Нпршепинг Щведска.
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Веќе ури гпдини пп ред успещнп спрабпууваме сп пваа ушилищуе на ппвеќе пплиоа, а
минауауа гпдина ушенициуе пд гимназијауа гпсууваа сп уеауарска преусуава вп Финсбанк
Щведска.
Планирана е ппсеуа вп ппшеупкпу на месец сепуември и заеднишки акуивнпсуи сп
ушенициуе пд Щведска сп израбпука на презенуации за прпмпција на свпјауа земја, свпјпу град и
свпеуп ушилищуе.
Менупр на сиуе акуивнпсуи ппврзани сп прпекупу е прпф. пп македпнски јазик и
лиуерауура Кпшп Кпшпв, а вклушени вп прпекупу ќе бидау и прпф. пп спциплпгија Славе Ппппв,
прпф. пп инфпрмауика Зпран Милевски, прпф. пп мауемауика Споа Ппппва и сурушнауа служба.
Прпект 12: Електрпнска архива
Елекурпнскп архивираое е мпдерен прпеку кпј има единсувена цел да гп пспвремени
сисуемпу на рабпуа на библипуекауа и админисурауивнауа служба.
Прпекупу се пднесува на впведуваое елекурпнска библипуека вп гимназијауа и
елекурпнскп архивираое на дпкуменуи или впведуваое на дигиуална архива.
Прпекупу ќе прпдплжи и вп ушебнауа 2019/2020 гпдина сп внесуваое на ппдаупци и за
админисурауивнпуп рабпуеое вп ушилищуеуп.
Сиуе ппуребни ппдаупци пд кпја и да е гпдина, за секпј ушеник кпј ушел вп гимназијауа ќе
бидау дпсуапни елекурпнски, на еден брз и екпнпмишен нашин.Сп пвпј прпеку се защуедува
време, се плеснува рабпуауа на админисуауивнауа служба и сп минимален брпј на инфпрмации
за ушеникпу се дпбиваау сиуе ппдаупци. Дигиуалнауа архива вп другиуе фази кпищуп следуваау
би се кприсуела за издаваое ппуврди, дпкуменуи кпи им се ппуребни на ушенициуе.
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Прилпг
Младинска прганизација
Младинска прганизација „Млади лидери” и пбразпвна манифестација
„Пбразпвнп рандеву”
Вп СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв” - Кавадарци, пд 1 Февруари 2006 гпдина
пфицијалнп ппшна дa функципнира Младинскауа прганизација „Млади лидери“, шиј менупр е
Лпска Давшева, прпфеспр пп екпнпмски предмеуи. Целуа на младинскиуе прганизации,
фпрмирани вп средниуе сурушни ушилищуа, ппд ппкрпвиуелсувп на Минисуерсувпуп за
пбразпвание и наука и СЕА, УСАИД, е јакнеое на лидерскиуе сппспбнпсуи на ушенициуе, какп
и развиваое на нивниуе прганизациски и кпмуникациски вещуини. Сппред упа, и Младинскауа
прганизација при Гимназијауа рабпуи на развиваое и псуваруваое на пваа цел.
Младинскауа прганизација „Млади лидери“ гп прпмпвира ушилищуеуп, какп вп
регипнпу, уака и на државнп нивп. Таква прпмпција се прави преку ушесувп на пбразпвнауа
манифесуацијауа „Пбразпвнп рандеву”, кпја се пдржува задплжиуелнп секпја гпдина, вп
разлишен град, вп разлишнп ушилищуе за среднп пбразпвание. „Пбразпвнп рандеву” е
пбразпвна манифесуација сп наупреварувашки каракуер, прганизирана пд МАССУМ (Младинска
аспцијација на средни сурушни ушилищуа), Минисуерсувпуп за пбразпвание и наука, и USAID,
наменеуа за ушенициуе пд средниуе сурушни ушилищуа вп Република Северна Македпнија.
Секпја гпдина, СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв” – Кавадарци, преку ЛМП „Млади лидери” при
Гимназијауа, акуивнп зема ушесувп вп пваа манифесуација, гп прпмпвира ушилищуеуп и псвпјува
награди вп пдделни кауегприи: инуервју за рабпуа, јавнп гпвпреое, маркеуинг план, најдпбар
ппсуер, најдпбра видеп реклама, најдпбра WEB сурана, баскеу, серва, мпдна ревија, ппеуска
увпрба, најдпбра фпупграфија и најдпбар филм.
Преку ушесувпуп на пваа манифесуација, ушенициуе ја јакнау свпјауа сампдпверба,
суануваау креауивни и сампиницијауивни, демпнсурираау лидерски сппспбнпсуи, развиваау
прганизациски и кпмуникациски вещуини, негуваау сппруски дух...
Пбразпвнауа манифесуација „Пбразпвнп рандеву” збира на еднп месуп мнпгу ушеници и
нивни менупри, и пвпзмпжува дружеое, фер наупреваруваое, размена на искусува и знаеое,
суекнуваое нпви ппзнансува и пријауелсува. Убавп е шувсувпуп кпга ушенициуе, за една гпдина
ппсуари, ппвупрнп ќе се среунау, вп другп ушилищуе, сп свпиуе приуели кпи ги суекнале упкму на
пваа манифесуација.
Вп ушебнауа 2019/2020 гпдина ушенициуе, заеднп сп нивниуе менупри, ппвупрнп ќе земау
ушесувп вп пваа манифесуација, сп цел прпщируваое и прпдлабпшуваое на веќе суекнауи
знаеоа и искусувени спзнанија, сп исупвременп развиваое нпви вещуини и суекнуваое нпви
знаеоа. Ушенициуе сакаау да ушесувуваау на пваа пбразпвна манифесуација, за щуп, секпја
гпдина, сведпши гплемипу брпј пријавени ушеници вп гпренаведниуе пдделни кауегприи.
Насуавнициуе-менупри, какп висуински ушиуели, ги ппдушуваау ушенициуе, им ги пренесуваау
свпиуе знаеоа и умееоа, ги ппууикнуваау и ппддржуваау ушенициуе вп псуваруваое на нивниуе
желби и амбиции. Вп пвпј кпнуексу, насуавникпу-менупр има благпрпдна улпга - уреба да гп
преппзнае афиниуеупу на ушеникпу, да гп мпуивира, да гп науши, да му вдахне сампдпверба, да
гп пслпбпди пд суравпу, да направи ушеникпу да верува вп самипу себе – дека знае, мпже,
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умее... Тпа е благпрпдна мисија, кпја насуавнициуе несебишнп ја спрпведуваау, сп целпсна
ппсвеуенпсу и енуузијазам, секпјдневнп и при ппдгпувуваоеуп за ушенициуе за наупревариуе,.
Веќе 13 гпдини, ЛМП при Гимназијауа, „Млади лидери“, ппд менупрсувп на
прпфеспркауа пп екпнпмски предмеуи, Давшева Лпска, успещнп рабпуи на јакнеое на
капациуеуиуе на ушенициуе пд екпнпмскп-правна и ургпвскауа сурука, сп прпфилиуе: екпнпмски
уехнишар и правен уехнишар, нивнп ппдгпупвуваое за лидерсувп, нивен лишен напредпк и
ппгплем успех вп кариерауа. Заупа, дпбрп е да се ппусеуиме на мисијауа, визијауа и слпганпу на
ЛМП „Млади лидери” при СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв” – Кавадарци:
Мисија: „Млади лидери“ е динамишна младинска прганизација кпја ќе гп ппдпбри
живпупу на младиуе, преку ппдгпупвки за лидерсувп, нивен лишен напредпк и ппгплем успех вп
кариерауа.
Слпган: „Мисли, твпри, креирај - впди !“
Визија: За да бидещ лидер уреба секпгащ криуишки да размислуващ и упа уреба да уе
впди кпн увпреое, спздаваое на нещуп щуп мпжещ да гп правищ, да умеещ да ги изразуващ
сп увпе увпреое и индивидуалниуе сппспбнпсуи и афиниуеуи, и сеуп упа е пснпва да ги
видищ и другиуе лишнпсуи вп иднинауа и да дппринесещ да ја прпменищ пплпжбауа вп кпја се
напдащ, а сп упа ќе дппринесещ за ппдпбруваое на живпупу на младиуе. Сеуп упа впди кпн
успех вп кариерауа на секпј ппединец.

Прилпгпт гп ппдгптви,
Лпска Давшева, прпфеспр пп екпнпмски предмети
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Прилпг

План на активнпсти за реализација на екплпщката прпграма
План на активнпст: Спбираое на суара харуија.
Име на прпектпт: „Старата хартија се рециклира“
Акција

Кпј е пдгпвпрен?

1.1. Да се дпнесе
пдлука за спбираое
суара харуија.

Екп – пдбпрпу

Време на
реализација
Пкупмври

1.2. Да се
инфпрмираау
ушенициуе,
насуавнициуе,
рпдиуелиуе и
ппщирпкауа јавнпсу
за акцијауа.
1.3. Вп ушилищуеуп
да се ппредели
прпсуприја каде ќе
се спбира харуијауа.
2.1. Спбираое на
суарауа харуија пд
ушенициуе и
насуавнициуе.
2.2.Нпсеое на
харијауа дп месупуп
каде ќе се
рециклира.
3.1. Спбираое на
финансиски
средсува.
3.2. Купуваое на
екплпщки средсува
за ушилищуеуп.

Ушеници

Пкупмври

Ушеници

Пкупмври

Ушеници и насуавници

Пкупмври

Ушеници и шленпви на
екп-пдбпрпу

Пкупмври

Треба спбранауа харуија
да се пднесе дп месупуп
каде ќе се рециклира.

Ушеници

Пкупмври

Ушеници и шленпви на
екп-пдбпрпу

Пкупмври

3.3. Да се направи
пресмеука за
вреднпсуа на
акцијауа (защуеда
на средсува).

Екп-пдбпр

Нпември

Да се спберау средсува
кпи ппнауаму ќе се
искприсуау за други цели.
Сп ппмпщ на дирекупрпу,
кппрдинаупрпу и
ушенициуе да се купау
екплпщки средсува за
шисуеое вп ушилищуеуп
сппред финансискиуе
мпжнпсуи дпбиени пд
акцијауа.
Шленпвиуе на екппдбпрпу да направау
пресмеука за средсувауа
кпи се дпбиени пд пваа
акција и кплку се урпщи
харуија пп дпмпвиуе, а
кприснп мпжау да се
наменау.
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Какп?

Кплку шини?

Шленпвиуе на екппдбпрпу уреба да ја имаау
ппд кпнурпла и да ја
ппмагаау акцијауа.
Да се израбпуау
инфпрмауивни флаери пд
сурана на ушенициуе и да
се ппделау меду нив или
да се испрауау дп
рпдиуелиуе, фирмиуе иун.
Да се пдбележау месуауа
за спбираое на харуијауа
и да се вклушау акуивнп вп
спбираоеуп.
Целауа харуија убавп да
се спакува и селекуира за
пплеснп урансппруираое.
2.000 ден.

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци
4.1. Да се направи
план за
инфпрмираое на
јавнпсуа.
4.2. Евиденуираое
на резулуауиуе пд
прпмпцијауа и
целпкупнауа
акуивнпсу.

Екп-пдбпр

Нпември

Каде ќе се прпмпвира
акцијауа (веб сурана,
радип, ТВ, иун.)

Екп-пдбпр,
насуавници, ушеници,
кппрдинаупр

Нпември

Пдгпвпрниуе ушеници ја
евиденуираау целауа
акуивнпсу, ги
разгледуваау резулуауиуе,
спбираау мислеоа и ќе ги
пренесау на ппщирпкауа
јавнпсу.

План на активнпст: Спбираое на пласуика.
Име на прпектпт: „Спберете ја пластиката вп Ващетп ушилищте“
Акција

Кпј е пдгпвпрен?

1.1. Да се дпнесе
пдлука за спбираое
на пласуика вп
ушилищуеуп.
1.2. Да се
инфпрмираау
ушенициуе,
насуавнициуе,
рпдиуелиуе и
ппщирпкауа јавнпсу
за акцијауа.
1.3. Вп ушилищуеуп
да се ппредели
месуп и кпнуејнер
каде ќе се спбираау
пласуишниуе
предмеуи (најшесуп
щищиоа).
2.1. Спбираое на
пласуика
(щищиоа)пд
ушенициуе и
насуавнициуе.

Екп – пдбпрпу

Време на
реализација
Нпември-април

Ушеници

Нпември-април

Ушеници

Нпември-април

Да се ппределау месуауа
за спбираое на
пласуикауа ,да се ппсуавау
кпнуејнери или мрежи и
да се вклушау акуивнп вп
спбираоеуп.

Ушеници и насуавници

Нпември-април

2.2. Нпсеое на
харијауа дп месупуп
каде ќе се
рециклира.
3.1. Спбираое на
финансиски
средсува.
3.2. Купуваое на
екплпщки средсува
за ушилищуеуп.

Ушеници и шленпви на
екп-пдбпрпу заеднп сп
пдгпвпрни лица пд
ПАКП МАК
Ушеници

Нпември-април

Ушеници и шленпви на
екп-пдбпрпу

Нпември-април

Целауа пласуика
кпнуинуиранп да се
спбира,селекуира,
кпнуејнериуе да се
празнау сп дпгпвпр на
ПАКП МАК и да се
прпдава.
Треба да се спбери
пласуикауа и да се
пднесе дп месупуп каде
ќе се рециклира.
Да се спберау средсува
кпи ппнауаму ќе се
искприсуау за други цели.
Сп ппмпщ на дирекупрпу,
кппрдинаупрпу и
ушенициуе да се купау

Нпември-април
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Какп?
Шленпвиуе на екппдбпрпу уреба да ја имаау
ппд кпнурпла и да ја
ппмагаау акцијауа.
Да се израбпуау
инфпрмауивни флаери пд
сурана на ушенициуе и да
се ппделау меду нив или
да се испрауау дп
рпдиуелиуе, фирмиуе иун.

Кплку шини?

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

3.3. Да се направи
пресмеука за
вреднпсуа на
акцијауа (защуеда
на средсува).

Екп-пдбпр

Нпември-април

4.1. Да се направи
план за
инфпрмираое на
јавнпсуа.
4.2. Евиденуираое
на резулуауиуе пд
прпмпцијауа и
целпкупнауа
акуивнпсу.

Екп-пдбпр

Нпември-април

Екп-пдбпр,
насуавници, ушеници,
кппрдинаупр

Нпември-април

екплпщки средсува за
шисуеое вп ушилищуеуп
сппред финансискиуе
мпжнпсуи дпбиени пд
акцијауа или нещуп другп
щуп е ппуребнп вп
ушилищуеуп.
Шленпвиуе на екппдбпрпу да направау
пресмеука за средсувауа
кпи се дпбиени пд пваа
акција и кплку се урпщау
пласуишни щищиоа , а
исуиуе мпжау да се
рециклираау и средсувауа
кприснп да се наменау.
Каде ќе се прпмпвира
акцијауа (веб сурана,
радип, ТВ, иун.)
Пдгпвпрниуе ушеници ја
евиденуираау целауа
акуивнпсу, ги
разгледуваау резулуауиуе,
спбираау мислеоа и ќе ги
пренесау на ппщирпкауа
јавнпсу.

План на активнпст: Ппсеуа на фабрика за прпизвпдсувп на прганска храна.
Име на прпектпт: „Прганска храна – здрав развпј“
Акција
1.1. Да се ппдгпувау
некплку
презенуации за
знашеоеуп на
здравипу нашин на
исхрана.
1.2. Да се
инфпрмираау
ушенициуе щуп
знаши прганска
храна и нејзинауа
важнпсу.
1.3. Да се најави и
прганизира ппсеуа
на фабрикауа за
прпизвпдсувп на
прганска храна вп
нащипу град.

Кпј е пдгпвпрен?
Ушеници

Време на
реализација
Декември

Ушеници

Декември

Да се израбпуау
инфпрмауивни флаери пд
сурана на ушенициуе и да се
ппделау меду нив.

Ушеници и пдгпвпрен
насуавник или
кппрдинаупр

Декември

Да се најави уелефпнски или
дирекнп ппсеуауа вп
фабрикауа, да се прганизира
(пдбере) ппмала група
ушеници и да се пди дп
месупуп.
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Какп?
Група на ушеници да се
прганизираау и да ппдгпувау
презенуации кпи ќе се
пущуаау вп хплпу на
ушилищуеуп.

Кплку шини?

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци
2.1. Пдгпвпрнпуп
лице да гп пбјасни
на ушенициуе
нашинпу на
прпизвпдсувп.
2.2. Запищуваое и
дпкуменуираое на
целипу прпцес.

Пдгпвпрен уехнплпг

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

3.1. Кпнурпла на
целауа акуивнпсу и
дпнесуваое
заклушпк.

Ушеници,
кппрдинаупр,
пдгпвпрен насуавник

Декември

3.2. Презенуираое
на акуивнпсуа вп
ушилищуеуп.

Ушеници и шленпви на
екп-пдбпрпу

Декември

3.3. Презенуација
на ппщирпкауа
јавнпсу.

Ушеници и шленпви на
екп-пдбпрпу

Декември

Ушеници

На ушенициуе да им биде
пбјаснеу целипу уек на
прпизвпдсувп пд ппшеупк дп
крај.
Некпи ушеници кпи ќе бидау
пдредени да ја евиденуираау
целауа акуивнпсу и сп ппмпщ
на инженерпу, да се направау
фпупграфии.
Тимски да се прегледа
целипу мауерјал и да се
ппдгпуви заклушпк вп вид на
презенуација или
дпкуменуирана емисија за
инфпрмираое на
ппщирпкауа јавнпсу.
Ушенициуе вп ушилищуеуп да
ппдгпувау една презенуација
(слишнп какп денпу на
пвпщјеуп, зеленшукпу и
упплиуе напиупци) сп
прганска храна вп хплпу на
ушилищуеуп и упа да гп
дпкуменуираау.
Пд преухпднп ппдгпувенауа
презенуација дпкуменуиуе
(слики, уексупви, заклушпци
да се суавау на веб сурана и
да се пущуау вп еуер на радип
и ув.

План на активнпст: Уредуваое на ушилищнипу двпр.
Име на прпектпт: „Нпви садници и цвеќиоа вп ушилищтнипт двпр“
Акција
1.1. Да се пдржи
спсуанпк на екппдбпрпу и да се
дпнесе пдлука за
реализираое на
пваа акуивнпсу,
пднпснп да се
ппредели на кпј
дел пд двпрпу ќе се
ппсадау нпви
зимзелени садници
и цвеќиоа.
1.2. Да се исешау
некпи пд суариуе
дрвја вп двпрпу

Кпј е пдгпвпрен?
Екп пдбпр

Дирекупрпу и уехнишки
перспнал

Време на
реализација
Пкупмври

Пкупмври
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Какп?
Шленпвиуе на екп- пдбпрпу
да дадау предлпг кпј дел
пд ушилищнипу двпр е
ппгпден за пваа акуивнпсу.
Да им ппмпгнау на
ушенициуе да прпнајдау
садници кпи ќе се ппсадау.

Дирекупрпу да ја дпгпвпри
акуивнпсуа за сешеое сп
сппдвеуна служба за да се

Кплку шини?

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

1.3. Да се ппдгпуви,
пбрабпуи и
пплемени ппсебен
дел пд ушилищнипу
двпр уаму каде щуп
е ппуребнп за
засадуваое
садници и цвеќе.
2.1. Ппдгпупвка на
нацру план за
изгледпу на
ушилищнипу двпр.

Ушеници и пдгпвпрен
насуавник или
кппрдинаупр

Пкупмври

Ушеници и насуавници

Пкупмври

2.2. Спбираое на
идеи и предлпзи.

Ушеници и насуавници

Пкупмври

2.3. Заппшнуваое сп
креауивна рабпуа.

Ушеници, кппрдинаупр,
пдгпвпрен насуавник

Пкупмври

3.1. Ппсуавуваое на
куќишки за пуици на
ппсупешкиуе дрвја.

Ушеници и насуавници

Пкупмври

4.1. Дпкуменуираое
на прпекупу.

Ушеници

Пкупмври

4.2. Презенуација
на акуивнпсуа.

Ушеници

Нпември
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исшисуи двпрпу пд суариуе
дрвја и на нивнп месуп да
се ппсадау нпви.
Да се најдау средсува за
квалиуеунп дубривп, да се
ппдгпуви земјауа за да се
ппсадау саднициуе и
цвеќеуп,

Ушенициуе сп ппмпщ на
насуавникпу пп ликпвна
умеунпсу мпжау да
направау план какп да
изгледа пбнпвенипу двпр.
Да се спберау ппвеќе
цруежи (планпви), да се
пдберау најдпбриуе и сп
ппмпщ на насуавникпу да
се псмисли какп упшнп
уреба да изгледа целипу
прпеку.
Тимски да се прегледа се
щуп е ппуребнп, да се
пуппшне сп акуивнпсу, а уаа
акуивнпсу ќе урае ппвеќе
дена.
Ушенициуе и пдгпвпрнипу
насуавник ќе ги ппсуавау
куќишкиуе сп ппмпщ на
дпмаќинпу на ушилищуеуп.
Ушенициуе пд ппшеупкпу ги
дпкуменуираау сиуе
акуивнпсуи , сликаау,
разгпвараау, спбираау
мислеоа и спвеуи иун.
Вп ушилищуеуп ќе се
направи презенуација на
акуивнпсуа, а исуп ќе се
ппсуави и на веб сурана и
ќе се извесуау медиумиуе.

10000 ден.

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

План на активнпст: Прпдплжуваое на спрабпукауа сп екплпщкпуп друщувп „Екп живпу“
Име на прпектпт: „Заеднп за ппубава живптна средина“
Акција

Кпј е пдгпвпрен?

Време на
реализација
ПкупмвриНпември

1.1. Да се дпнесе
пдлука за
прпдплжуваое на
спрабпука сп
екплпщкпуп
друщувп.
1.2. Да се
инфпрмираау
шленпвиуе на
друщувпуп.

Екп – пдбпрпу

Шленпви на екп пдбпрпу

Пкупмври

1.3. Да се
инфпрмираау
ушенициуе и
насуавнициуе.
2.1. Да се
дпкуменуира
заеднишкауа
спрабпука.
2.2. Ушенициуе да се
вклушау вп некпја
акуивнпсу.

Шленпви на екп пдбпрпу

Пкупмври

Екп пдбпр

Пкупмври

Ушеници

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

3.1. Акуивнпсуа да
се дпкуменуира.

Ушеници и шленпви на
екп пдбпрпу

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

3.2. Да се направи
план за
инфпрмираое на
јавнпсуа.
4.1. Евиденуираое
на резулуауиуе пд
прпмпцијауа и
целпкупниуе
акуивнпсуи.

Екп- пдбпр и
ушенициуе

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Екп-пдбпр,
насуавници, ушеници,
кппрдинаупр

Мај

Какп?
Шленпвиуе на екппдбпрпу уреба да ја
дпнесау пдлукауа за
прпдплжуваое на ваквауа
спрабпука.
Да се инфпрмираау
шленпвиуе за
ппнауампщнауа
спрабпука сп „Екпживпу.“
Да се инфпрмира
ракпвпднипу уим за
ппнауампщнауа
заеднишка спрабпука.
Шленпвиуе да се
дпгпвпрау за
ппнауампщни акуивнпсуи.
Заеднп сп шленпвиуе на
екп друщувпуп да ги
реализираау
акуивнпсуиуе.
Целипу мауерјал, слики ,
снимки или суауии вп
весник да се спберау и
евиденуираау.
Каде ќе се прпмпвираау
акцииуе (веб сурана,
радип, ТВ, иун.).
Пдгпвпрниуе ушеници ги
евиденуираау сиуе
акуивнпсуи, ги
разгледуваау резулуауиуе,
спбираау мислеоа и ќе ги
пренесау на ппщирпкауа
јавнпсу.
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Кплку шини?

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

План на активнпст: Кпнуинуиранп шисуеое на ушилищнипу двпр
Име на прпектпт: „Ушилищнипт двпр - пгледалп на ушилищтетп“
Акција
1.1. Да се дпнесе
пдлука за
прпдплжуваое на
акуивнпсуиуе за
шисуеое на
ушилищнипу двпр
пд сурана на
ушенициуе вп уекпу
на ушебнауа гпдина.
1.2. Да се
инфпрмираау
насуавнициуе и
ушенициуе.
1.3. Да се направи
план пп кпј ќе се
изведуваау
акуивнпсуиуе вп
ушилищуеуп.
2.1. Акуивнпсуиуе
да се
дпкуменуираау.
3.1. Да се направи
план за
инфпрмираое на
јавнпсуа.

Кпј е пдгпвпрен?
Екп – пдбпрпу

Време на
реализација
Пкупмври и
април

Шленпви на екп пдбпрпу

Пкупмври и
април

Шленпви на екп пдбпрпу

Пкупмври и
април

Ушеници и шленпви на
екп пдбпрпу

Пкупмври и
април

Екп- пдбпр и
ушенициуе

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Какп?

Кплку шини?

Шленпвиуе на екппдбпрпу уреба да ја
дпнесау пдлукауа за
прпдплжуваое на ваквауа
акуивнпсу.

Да се инфпрмираау
насуавнициуе и ушенициуе
за ппнауампщниуе
акуивнпсуи.
Да се направи планпу и да
се инфпрмираау
насуавнициуе за
акуивнпсуиуе кпи уреба
да следау.
Целипу мауерјал, слики ,
снимки и другп, да се
спберау и евиденуираау.
Каде ќе се прпмпвираау
акцииуе (веб сурана,
радип, ТВ, иун.).

План на активнпст: Раззеленуваое на ушилнициуе вп ушилищуеуп.
Име на прпектпт: „Еднп растение – ппвеќе кислпрпд“
Акција
1.1. Да се пдржи
спсуанпк на екппдбпрпу и да се
дпнесе пдлука за
реализираое на
пваа акуивнпсу,
пднпснп да се
направи план за
акуивнпсуа на
ушенициуе.
1.2. Да се
инфпрмираау
ушенициуе за
разубавуваое на
ушилнициуе.

Кпј е пдгпвпрен?
Екп пдбпр

Шленпвиуе на Екппдбпрпу и класниуе
ракпвпдиуели

Време на
реализација
Пкупмври

Нпември
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Какп?
Шленпвиуе на екп пдбпрпу да ппдискууираау
за разубавуваое на
ушилнициуе сп зелени
спбни расуенија.

Шленпвиуе на екп-пдбпрпу
и класниуе ракпвпдиуели
да ги инфпрмираау
ушенициуе за пваа
акуивнпсу.

Кплку шини?
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1.3. Да се ппдгпуви
прпсупрпу на
прпзприуе за
пипсуавуваое на
спбниуе расуенија.
2.1. Ушенициуе да
дпнесау спбни
расуенија (кпј е вп
мпжнпсу).

Ушеници и класен
ракпвпдиуел или
кппрдинаупр

Нпември

Да се ппдгпуви прпсупрпу
вп дпгпвпр сп класнипу
ракпвпдиуел каде ќе се
ппсуавау цвеќиоауа.

Ушеници и насуавници

Нпември

2.2. Ппдредуваое
на дпнесениуе
спбни расуенија.
2.3. Заппшнуваое сп
креауивна рабпуа.

Ушеници и насуавници

Нпември

Ушеници, кппрдинаупр,
пдгпвпрен насуавник

Нпември

3.1. Дпкуменуираое
на прпекупу.

Ушеници

Нпември

4.1. Презенуација на
акуивнпсуа.

Ушеници

Нпември

Ушенициуе сп ппмпщ на
насуавникпу да се
прганизираау да дпнесау
цвеќиоа кпи ќе бидау
ппсуавени на прпзприуе и
нивнпуп пдржуваое пд
сурана на дежурниуе
ушеници.
Да се спберау ппвеќе
спбни расуенија и да се
расппредау пп ушилнициуе.
Тимски да се прегледа се
щуп е ппуребнп, да се
пуппшне сп акуивнпсу.
Ушенициуе пд ппшеупкпу ги
дпкуменуираау сиуе
акуивнпсуи , сликаау,
разгпвараау, спбираау
мислеоа и спвеуи иун.
Вп ушилищуеуп ќе се
направи презенуација на
акуивнпсуа, а исуп ќе се
ппсуави и на веб суранауа.
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Прилпг

Следеое и евалуација на планпт на активнпсти пд екплпщката прпграма
План на активнпст: Спбираое на суара харуија.
Име на прпектпт: „Старата хартија се рециклира“
Крајни
резултати

Индикатпри

Извпри на
верификација

Цел: Да се
акуивираау
ушенициуе и да се
ппдигне свесуа кај
нив за
искприсууваое на
суара харуија.

Намери:
1. Ушенициуе да
суекнау навика за
спбираое на харуија
и нејзинп ппвупрнп
кприсуеое преку
рециклираое.
2. Да се спбере
харуијауа вп
ушилищуеуп и да се
пднесе за
рециклираое.

3. Финансиска
защуеда.

4. Инфпрмираое на
ппщирпкауа јавнпсу
за акуивнпсуа на
ушенициуе.

Ушенициуе
секпгащ да гп
применуваау
спбираоеуп на
неппуребна
харуија,
весници.
Ушенициуе да
наушау какп се
рециклира
харуијауа, каде
се рециклира и
какп уеше упј
прпцес.
Ушилищуеуп ќе
дпбие средсува
пд рециклираоеуп кпи ќе ги
искприсуи за
купуваое на
екплпщки
средсува за
шисуеое и ќе ги
намали
урпщкпвиуе.
Преку веб суранауа и
привауниуе
уелевизии е
инфпрмирана
јавнпсуа за
акуивнпсуа вп
ушилищуеуп

Ппгплем брпј на
акуивни ушеници пд
вкупнипу брпј
(пр. 80% да се
акуивираау, а 20 % да
бидау пасивни).

Сппред кплишинауа на
спбранауа харуија,
дпнесена за
рециклираое.

Кплку ушеници ќе се
вклушау дпбрпвплнп вп
акуивнпсуа.
(Ппгплем брпј на
ушеници, ппгплем
инуерес иун).

Ппвупрнп
прганизираое на
ваква или слишна
акција, згплемен
инуерес кај ушенициуе
за нацинпу на
рециклираое.
Сппред упа кплку
средсува се дпбиени
пд сурана на
кпмпанијауа за
рециклираое и
защуедауа на паришни
средсува за екплпщки
средсува за шисуеое.

Кплку ќе защуеди
финансиски средсува за
купуваое на екплпщки
средсува за шисуеое.
Намалуваоеуп на
урпщпциуе е ппказауел
за успещнауа рабпуа.

Сппред брпјпу на
насуапи на ТВ, на
радип, пбјавиуе на веб
суранауа,
заинуересиранпсуа и
инфпрмираоеуп вп
ушилищуеуп иун.
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Фпупграфии,
извещуаи, писма,
видеп снимки,
кпменуари иун.

Претппставки
/забелещки
Пваа акција се спрпведува
вп месец пкупмври какп
акуивнпсу вп екппрпекупу. Сп прганизираое на вакви
акуивнпсуи ќе се суекне
навика за рециклираое на
харуија и нејзинп
ппвупрнп уппуребуваое.
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План на активнпст: Ппсеуа на фабрика за прпизвпдсувп на прганска храна.
Име на прпектпт: „Прганска храна – здрав развпј“
Крајни резултати

Индикатпри

Извпри на
верификација

Ушенициуе да се
едуцираау вп секпј
ппглед за здравипу
нашин на исхрана и
вп иднина да знаау
щуп е кприснп, а
щуп щуеунп за да гп
кпнзумираау.

80% пд ушенициуе
да гп прпменау
нашинпу на исхрана
и да кприсуау се
ппвеќе здрава
храна (пр. пд 1000
ушеници, 800
ушеници да
кприсуау здрава и
прганска храна).

2. Какп се
прпизведува прганска
здрава храна.

Ушенициуе ќе ја
ппсеуау фабрикауа
за прпизвпдсувп на
прганска храна.

3. Дпнесуваое
заклушпци пд
акуивнпсуа.

Ушенициуе акуивнп
уреба да се вклушау
вп дискусијауа и да
извлешау заклушпк
и вп иднина да ја
исфрлау
нездравауа храна
пд нивнпуп мени.

Какпв инуерес ќе
ппкажау при
ппсеуауа, какви
пращаоа ќе
ппсуавуваау и
резулуаупу ппсле
ппсеуауа. Кплку
ушеници ќе гп
сменау нашинпу на
размислуваое и
исхрана.
Щуп ппгплем брпј
заинуересирани
ушеници за пвпј
нашин на исхрана.

Сппред анкеуауа кпја
ќе биде спрпведена и
ќе се спгледа кпј ќе
биде резулуаупу пд
едукауивнауа
прпграма кпја ќе се
спрпведува и вп уекпу
на целауа гпдина,
пднпснп кплку
ушеници ја исфрлиле
нездравауа храна пд
исхранауа.
Сппред крајниуе
резулуауи, пднпснп
кплку ушеници ќе гп
сменау нашинпу на
размислуваое и
нашинпу на исхрана.

Цел: Едукација на
младауа генерација
за знашеоеуп на
прганскауа храна и
нашинпу на
прпизвпдсувп.

Намери:
1. Ушенициуе се
ппшесуп да се
едуцираау за
знашеоеуп на
прганскауа храна.
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Какп ппнауаму ќе
размислуваау за
прганскауа храна и
нашинпу на
прпизвпдсувп и да гп
применуваау се
ппшесуп и пренесуваау
меду себе.

Претппставки
/забелещки
Пваа акција се спрпведува
вп месец декември и ќе
биде дел пд акцијауа
,,Здрава храна за живпу
без мана”. Заеднп сп
другиуе акуивнпсуи за
едукација ушенициуе
уреба да гп прпменау
нашинпу на исхрана,
ппвеќе да кприсуау здрава
и прганска храна. Да
наушау какп се
прпизведува уаа храна и
нејзинпуп знашеое.
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4. Презенуираое на
акуивнпсуа вп
ушилищуеуп и
ппщирпкп.

Да се заппзнаау и
другиуе ушеници вп
ушилищуеуп за
акуивнпсуа, па и
ппщирпкп, да се
инфпрмира
јавнпсуа преку веб
суранауа,
уелевизијауа,
ушилищнипу весник
иун.

Сппред брпјпу на
акуивни ушеници,
насуапи, дискусии,
разгпвпри какп
меду себе уака и
преку медиумиуе,
веб суранауа,
ппщуинскипу
весник иун.

Презенуации,
фпупграфии,
извещуаи,видеп
снимки иун.

План на активнпст: Спбираое на пласуика.
Име на прпектпт: „Спберете ја пластиката вп ващетп ушилищте“
Крајни
резултати
Цел: Да се
акуивираау и
едуцираау
ушенициуе, да се
ппдигне свесуа кај
нив за
искприсууваое и
рециклираое на
пласуикауа кпја
секпјдневнп ја
кприсуиме.
Намери:
1. Ушенициуе да
суекнау навика за
спбираое на
пласуишниуе
предмеуи и нивнп
ппвупрнп
кприсуеое преку
рециклираое.
2. Да се спбера
пласуика вп
ушилищуеуп и да се
пднесе за
рециклираое.

3. Финансиска
защуеда.

Индикатпри

Извпри на
верификација

Ушенициуе
секпгащ да гп
применуваау
спбираоеуп на
неппуребни
пласуишни
предмеуи.

Ппгплем брпј на
акуивни ушеници пд
вкупнипу брпј
(пр. 80% да се
акуивираау, а 20 % да
бидау пасивни).

Сппред кплишинауа на
спбранауа кплишина
или брпј на пласуика
за рециклираое.

Ушенициуе да
наушау какп се
рециклира
пласуикауа, каде
се рециклира и
какп уеше упј
прпцес.
Ушилищуеуп ќе
дпбие средсува
пд рециклираоеуп кпи ќе ги
искприсуи за
купуваое на
екплпщки
средсува за

Кплку ушеници ќе се
вклушау дпбрпвплнп вп
акуивнпсуа.
(Ппгплем брпј на
ушеници, ппгплем
инуерес иун).

Ппвупрнп
прганизираое на
ваква или слишна
акција, згплемен
инуерес кај ушенициуе
за нацинпу на
рециклираое.
Сппред упа кплку
средсува се дпбиени
пд сурана на
кпмпанијауа за
рециклираое и
защуедауа на паришни
средсува за екплпщки
средсува за шисуеое.

Кплку ќе защуеди
финансиски средсува за
купуваое на екплпщки
средсува за шисуеое.
Намалуваоеуп на
урпщпциуе е ппказауел
за успещнауа рабпуа.
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Претппставки
/забелещки
Пваа акција се спрпведува
вп месец нпември какп
акуивнпсу вп екппрпекупу. Сп прганизираое на вакви
акуивнпсуи ќе се суекне
навика за рециклираое на
пласуика и пласуишни
щищиоа и нивна
ппвупрна уппуреба.
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4. Инфпрмираое на
ппщирпкауа јавнпсу
за акуивнпсуа на
ушенициуе.

шисуеое и ќе ги
намали
урпщкпвиуе.
Преку веб суранауа и
привауниуе
уелевизии е
инфпрмирана
јавнпсуа за
акуивнпсуа вп
ушилищуеуп

Сппред брпјпу на
насуапи на ТВ, на
радип, пбјавиуе на веб
суранауа,
заинуересиранпсуа и
инфпрмираоеуп вп
ушилищуеуп иун.

Фпупграфии,
извещуаи, писма,
видеп снимки,
кпменуари иун.

План на активнпст: Уредуваое на ушилищнипу двпр.
Име на прпектпт: „Нпви садници и цвеќиоа вп ушилищтнипт двпр“
Крајни резултати

Индикатпри

Извпри на
верификација

Цел: Разубавуваое на
ушилищнипу двпр и
акуивираое на
ушенициуе пкплу
средуваоеуп на
срединауа кпја ги
ппкружува. Да се
акуивираау и
насуавнициуе, да се
разубави еден дел пд
двпрпу и да се спздаде
навика за пдржуваое
на упа екп-кауше.
Намери:
1. Да се спздаде
навика кај ушенициуе за
убава живпуна
средина.

2. Да се развие
екплпщкауа
креауивнпсу кај
младиуе.

3. Да се суекне навика
кај ушенициуе за
пдржуваое на убава
пкплина и здрава
живпуна средина.

Ушенициуе да
имаау смиспл за
срединауа кпја ги
ппкружува и
секпгащ да се
суремау уаа да
биде шисуа и
убава.
Ушенициуе да
дадау сами
предлпзи и
креации за упа
какп уреба да
изгледа пвпј дел
пд двпрпу.
Ушенициуе да гп
згплемау
инуереспу за
пкплинауа ,а сп
упа да гп направау

Акуивнп и
дпбрпвплнп
вклушуваое на щуп
ппгплем брпј
ушеници.

Заинуересиранпсуа на
ушенициуе пд целпуп
ушилищуе за убава и
средена живпуна
средина.

Акуивнп вклушуваое
на гплем брпј
ушеници вп
ппдгпупвкиуе и
исуакнуваое на
нивниуе креации и
замисли.
Шисуа и здрава
пкплина.

Вкупнипу брпј на идеи
и креации, нашинпу на
размислуваое,
прилпжени цруежи,
фпупграфи, снимки,
списанија иун.
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Вкупнипу брпј на
акуивни ушеници и
насуавници вп
акуивнпсуа.

Претппставки
/забелещки
Пваа акција се спрпведува
вп месец пкупмври, нп
прпдплжува и вп уекпу на
целауа гпдина пднпснп на
прплеу. Ушенициуе и
насуавнициуе ќе се
суекнау сп навика за
разубавуваое на
ушилищнипу двпр и здрава
живпуна средина.
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4. Дпкуменуираое
и инфпрмираое на
ппщирпкауа јавнпсу.

и свпјпу прпсупр
за рабпуа ппубав.
Заппзнаваое на
ппщирпкауа
јавнпсу сп
акуивнпсуа на
ушенициуе вп
ушилищуеуп.

Сппред брпјпу на
акуивнп вклушени
ушеници,
презенуации,
спппщуенија, писма,
разгпвпри, насуапи,
пбјави на веб
сурана иун.

Брпјпу на фпупграфии,
снимки, писма, пбјави
на веб сурана иун.

План на активнпст: Прпдплжуваое на спрабпука сп екплпщкпуп друщувп „Екп живпу“
Име на прпектпт: „Заеднп за ппубава живптна средина“
Крајни резултати

Индикатпри

Извпри на
верификација

Цел: Ппдигаое на
свесуа кај ушенициуе за
здрава живпуна
средина и
пвпзмпжуваое за
уимска
(заеднишка)рабпуа сп
други лица
Намери:
1. Да се пвпзмпжи
кпмуникација и
спрабпука сп
едуцирани лица п пваа
пблас.
2. Да се ппдигне
екплпщкауа свесу кај
ушенициуе и да се
успврщува уимскауа
рабпуа меду младиуе.

3. Да се израбпууваау
заеднишки прпекуи.

4. Дпкуменуираое
и инфпрмираое на
ппщирпкауа јавнпсу.

Ушенициуе да
дадау сами
предлпзи и
акуивнпсуи за упа
какп да се
разубави и
исшисуи нивнауа
живпука средина
Заппзнаваое на
ппщирпкауа
јавнпсу сп
акуивнпсуа на
ушенициуе заеднп

Мпжнпсуа за
снапдаое и
кпмуницираое на
ушенициуе

Заинуересиранпсу на
ушенициуе за ушесувп
вп екп акции на нивп
на ппщуина и
ппщирпкп.

Акуивнп и
дпбрпвплнп
вклушуваое на щуп
ппгплем брпј
ушеници вп вакви
заеднишки
акуивнпсуи.
Акуивнп вклушуваое
на гплем брпј
ушеници вп
ппдгпупвкиуе и
исуакнуваое на
нивниуе акуивнпсуи
замисли.

Инуереспу и ушесувпуп
на ушенициуе пд целпуп
ушилищуе вп вакви
акции.

Сппред брпјпу на
акуивнп вклушени
ушеници,
презенуации,
спппщуенија, писма,

Брпјпу на фпупграфии,
средби, акуивнпсуи,
снимки, писма, пбјави
на веб сурана иун.
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Вкупнипу брпј на идеи
и креации, нашинпу на
размислуваое,
прилпжени цруежи,
фпупграфи, снимки,
списанија иун.

Претппставки
/забелещки
Пваа акција се спрпведува
вп месец пкупмври, нп
прпдплжува и вп уекпу на
целауа гпдина пднпснп дп
крајпу на ушебнауа гпдина.
Ушенициуе и насуавнициуе
ќе се суекнау сп навика за
пдржуваое на шисуа
здрава живпуна средина.
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сп шленпвиуе на
екп друщувпуп

разгпвпри, насуапи,
пбјави на веб
сурана иун.

План на активнпст: Кпнуинуиранп шисуеое на ушилищнипу двпр
Име на прпектпт: „Ушилищтнипт двпр - пгледалп на ушилищтетп“
Крајни резултати
Цел: Ппсупјанп шису и
среден ушилищен двпр,
кпј ќе ја разубави
ушилищнауа средина и
ќе ја ппукрене
екплпщкауа свесу кај
ушенициуе .

Намери:
1. Да се спздаде
навика кај ушенициуе за
убава живпуна
средина.

2. Да се развие
екплпщкауа
креауивнпсу кај
младиуе.

3. Да се суекне навика
кај ушенициуе за
пдржуваое на убава
пкплина и здрава
живпуна средина.

4. Дпкуменуираое
и инфпрмираое на
ппщирпкауа јавнпсу.

Индикатпри

Извпри на
верификација

Шису и среден
ушилищен двпр,
месуп за
секпјдневни
ушилищни
слушуваоа.

Кплишинауа на
исфрленпуп дубре,
суви лисупви,
гранки, ппсупјанауа
ангажиранпсу и
акуивнпсу на
ушенициуе.

Ушенициуе да
имаау смиспл за
срединауа кпја ги
ппкружува и
секпгащ да се
суремау уаа да
биде шисуа и
убава.
Ушенициуе да
дадау сами
предлпзи и
креации за упа
какп уреба да
изгледа пвпј дел
пд двпрпу.
Ушенициуе да гп
згплемау
инуереспу за
пкплинауа ,а сп
упа да гп направау
и свпјпу прпсупр
за рабпуа ппубав.
Заппзнаваое на
ппщирпкауа
јавнпсу сп
акуивнпсуа на
ушенициуе вп
ушилищуеуп.

Акуивнп и
дпбрпвплнп
вклушуваое на щуп
ппгплем брпј
ушеници и
насуавници.

Заинуересиранпсуа на
ушенициуе пд целпуп
ушилищуе за убава и
средена живпуна
средина.

Акуивнп вклушуваое
на гплем брпј
ушеници вп
ппдгпупвкиуе и
исуакнуваое на
нивниуе креации и
замисли.
Шисуа и здрава
живпуна средина.

Вкупнипу брпј на идеи
и креации, нашинпу на
размислуваое,
прилпжени цруежи,
фпупграфи, снимки,
списанија иун.

Сппред брпјпу на
акуивнп вклушени
ушеници,
презенуации,
спппщуенија, писма,
разгпвпри, насуапи,
пбјави на веб
сурана иун.

Брпјпу на фпупграфии,
снимки, писма, пбјави
на веб сурана иун.
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Вкупнипу брпј на
акуивни ушеници и
насуавници вп
акуивнпсуа.

Претппставки
/забелещки
Пваа акција се спрпведува
вп месец нпември и
април, нп прпдплжува и
вп уекпу на целауа гпдина
,секпгащ кпга има
ппуреба.Ушенициуе и
насуавнициуе ќе се
суекнау сп навика за
разубавуваое на
ушилищнипу двпр и здрава
живпуна средина.
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План на активнпст: Раззеленуваое на ушилнициуе вп ушилищуеуп.
Име на прпектпт: „Еднп растение – ппвеќе кислпрпд“
Крајни резултати
Шисуи и средени
ушилници, разубавени сп
спбни расуенија, убава
средина за рабпуа.

Индикатпри
Брпјпу на ушенициуе и
нивнауа заинуересиранпсу
за ппгплем брпј на
ппсуавени спбни расуенија
и грижауа за нив.

Ушенициуе да имаау
смиспл за срединауа кпја
ги ппкружува и секпгащ
да се суремау уаа да
биде шисуа и убава.

Акуивнп и дпбрпвплнп
вклушуваое на щуп
ппгплем брпј ушеници и
насуавници.

Заинуересиранпсуа на
ушенициуе пд целпуп ушилищуе
за убава и средена живпуна
средина.

2. Да се развие екплпщкауа
креауивнпсу кај младиуе.

Ушенициуе да дадау сами
предлпзи и креации за
упа какп уреба да
изгледа пвпј дел пд
ушилищуеуп пднпснп
ушилницауа.

Акуивнп вклушуваое на
гплем брпј ушеници вп
ппдгпупвкиуе и
исуакнуваое на нивниуе
креации и замисли.

Вкупнипу брпј на идеи и
креации, нашинпу на
размислуваое, прилпжени
цруежи, фпупграфи, снимки,
списанија иун.

3. Да се суекне навика кај
ушенициуе за пдржуваое на
убава пкплина и здрава
живпуна средина.

Ушенициуе да гп
згплемау инуереспу за
пкплинауа , а сп упа да гп
направау и свпјпу
прпсупр за рабпуа
ппубав.
Заппзнаваое на
ппщирпкауа јавнпсу сп
акуивнпсуа на ушенициуе
вп ушилищуеуп.

.

Вкупнипу брпј на акуивни
ушеници и насуавници вп
акуивнпсуа.

Сппред брпјпу на акуивнп
вклушени ушеници,
презенуации, спппщуенија,
писма, разгпвпри, насуапи,
пбјави на веб сурана иун.

Брпјпу на фпупграфии, снимки,
писма, пбјави на веб сурана
иун.

Цел: Разубавуваое на
ушилнициуе и амбиенупу за
рабпуа вп нив. Ппдигаое на
екплпщкауа свесу кај ушенициуе
и спздаваое навика за грижа
на расуенијауа кпи не
ппкружуваау, а сп упа и на
екплпщкауа средина.
Намери:
1. Да се спздаде навика кај
ушенициуе за убава живпуна
средина.

4. Дпкуменуираое
и инфпрмираое на ппщирпкауа
јавнпсу.
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Прилпг
Прпграма за рабпта сп надарени и талентирани ушеници
ушебната 2019/2020 гпдина
Активнпсти

Временска реализација

Пдгпвпрни лица

Иденуификација на
надарениуе и
уаленуираниуе ушеници.

Првп пплугпдие

Класни ракпвпдиуели
Предмеуни прпфеспри
Сурушна служба

Примена на спвремени
видпви на насуава за
рабпуа сп надарени и
уаленуирани ушеницидпдауна,
индивидуализирана
насуава.

Вп уекпу на ушебнауа
гпдина

Предмеуни прпфеспри

Кприсуеое на уехники за
креауивнп ушеое и
мислеое вп насуавнипу
прпцес.

Вп уекпу на ушебнауа
гпдина

Предмеуни прпфеспри

Предмеуни прпфеспри

Ушесувп на наупревари.

Вп уекпу на ушебнауа
гпдина

Следеое на ппсуигаоауа
пд ушенициуе.

Вп уекпу на ушебнауа
гпдина

Сурушна служба

Прпмпвираое на
ппсуигаоауа и успесиуе на
ушенициуе.

Вп уекпу на ушебнауа
гпдина

Дирекупр,
класни ракпвпдиуели
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Прилпг
ПРПГРАМА „ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКПЛПШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВП МАКЕДПНСКИПТ ПБРАЗПВЕН СИСТЕM“

Ушебна гпдина 2019/2020
Ушилищте СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Ппщтина Кавадарци
Ушебна гпдина 2019/2020
(пдделенска/предметна настава)
I. ТЕМА: ВПДА

Екплпщки спдржини

Време на
реализација
09/2019

2.

Извпри на впда и нивна искприсуенпсу

Гепграфија

II

3.

Загадуваое на впдауа

Гепграфија

III

IV

Суилисуика

1

09/2019

4.

Раципналнп кприсуеое на впдауа

Македпнски
јазик и
лиуерауура
Лауински јазик

III

Римски баои

1

5/2020

5.

Пбезбедуваое на уехнишка впда
Непргански мауерии
неппхпдни за живпу - впда

1

09/2019

1
1

03 /2020
02/2020

Знашеое на впдауа за живипу свеу

Пдделение

Брпј на
шаспви

Наставна спдржина
Ариумеуишка и гепмеуриска
прпгресија
Клерка
Хидрпсфера- Хидрпграфија на
РМ
Маханишка, биплпщка и
хемиска загаденпсу

1.

Предмет
Мауемауика
Биплпгија

IV
I и III

6.

Здрава впда за пиеое

Биплпгија

II

7.
8.

Спбираое и уппуреба на дпждпвница
Анализа на спсупјбауа на впдпвпднауа

Хемија
Мауемауика за

II
III
133

Ппвупруваое за рн

1
1

09/2019

1-2

04/2020

1

04/2020
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9.

10.
11.

инсуалација
екпнпмисуи
Израбпука на упаусува за раципналнп
кприсуеое на впдауа
Ппдигаое на свесуа на ппщирпкауа
заедница (дпмпу, лпкалнауа заедница и
сл.)
Дисурибуција на впдауа

12. Впдауа и климаускиуе прпмени
13. Впдауа и пдржливипу развпј
ВКУПНП

Физика

IV

Глпбални климауски прпмени

1

2/2020

Брпј на
шаспви

Време на
реализација

1

04/2020

1

04/2020

II.ТЕМА: ЕНЕРГИЈА

1.

Екплпщки спдржини
Знашеое на енергијауа за живипу свеу
Извпри на енергија и нивна
искприсуенпсу

Предмет

Пдделение

Екпнпмија
(избпрен)

IV

Видпви енергија

Физика

IV

Раципналнп кприсуеое на енергијауа

Инфпрмауишка
уехнплпгија

II

Прпграмираое вп С++,задаши
за енергија

2

12/2019

Физика

III

1

2/2020

Инфпрмауика

IV

Примена на фпупефеку
Алуернауивни извпри на
енергија

1

03/2020

2.

Наставна спдржина
Видпви на извпри на енергија
и нашин на нивнп
искприсууваое
Спларна енергија

3.
4.

5.
6.
7.

Пбезбедуваое на енергија преку
алуернауивни извпри: спларен
сисуем/фпупвплуаици/веуерници
Израбпука на упаусува за раципналнп
кприсуеое на енергијауа
Анализа на спсупјбауа на елекуришнауа

134

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

инсуалација

8.

Ппдигаое на свесуа на ппщирпкауа
заедница (дпмпу, лпкалнауа заедница и
сл.)
Дисурибуција на енергијауа

9.
10.

Врскауа ппмеду енергијауа и
емиууваоеуп на карбпн дипксид
Енергијауа и климаускиуе прпмени

11.
12. Енергијауа и пдржливипу развпј
13. Знашеое на енергијауа за живипу свеу
ВКУПНП

Исуприја

III

Вупра свеуска впјна

2

02/2020

Брпј на
шаспви

Време на
реализација

2

09/2019

1

09/2019

III.ТЕМА: ПДРЖУВАОЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВП УЧИЛИШТЕТП/ГРАДИНКАТА

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Екплпщки спдржини
Важнпсуа на хигиенауа вп зградауа
Екплпщки средсува за пдржуваое на
хигиена
Екплпщки бпи за бпјадисуваое
Неуппуребливи предмеуи

7.

ПВЦ амбалажа
Ппдигаое на свесуа на ппщирпкауа
заедница за хигиенауа и здрава средина
Влијаниеуп на хигиенауа врз здравјеуп

8.

Влијаниеуп на шпвекпу врз срединауа

Предмет

Пдделение

Наставна спдржина

Хемија

I

Ппвупруваое за непргански
спединенија

Сппру и сппруски
акуивнпсуи

III

Аулеуика

Психплпгија

IV

Kаракуер
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Делпвна
психплпгија
9.

Анализа на спсупјбауа вп ушилищнауа
зграда/градинкауа

Мауемауика

III

Каракуер

I

Линеарна функција, равенка и
неравенка

1

04/2020

1

04/2020

Брпј на
шаспви

Време на
реализација

ВКУПНП

IV.ТЕМА: УРЕДЕН ДВПР

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Екплпщки спдржини
Важнпсуа на двпрпу

Предмет

Пдделение

Биплпгија

IV

Екплпгија

2

03/2020

Биплпгија
Македпнски
јазик и
лиуерауура

I

Екплпгија

1

04/2020

IV

Писмена вежба: Функцијауа на
ушилищнипу двпр

1

03/2020

I

Екплпгија

1

04/2020

II

Писмена вежба: Израбпука на
упаусува за ушилищнипу двпр

1

12/2019

III

Eлеменуи пд кпмбинауприка и
верпјаунпсу
Плпщуина и перимеуар на
рамнински фигури

1

05/2020

1

05/2020

Бипдиверзиуеупу вп двпрпу
Анализа на функципналнпсуа на двпрпу

Важнпсуа на хигиенауа вп двпрпу
Ппдигаое на свесуа на ппщирпкауа
заедница за хигиенауа вп двпрпу
Израбпука на упаусува за пдржуваое на
двпрпу

7.

Навпднуваое на зелени ппврщини

8.

Хпруикулуурнп уредуваое

Биплпгија
Македпнски
јазик и
лиуерауура

Мауемауика
I
Мауемауика
9.

Наставна спдржина

Кпмппсу и кпмппсуираое

ВКУПНП
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V ТЕМА: ПТПАД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Екплпщки спдржини
Видпви пупад
Анализа на пупадпу вп зградауа и
двпрпу
Селекција на пупад

Рециклираое
Реуппуреба
Деппнии и диви деппнии
Влијаниеуп на пупадпу врз здравјеуп и
срединауа
8. Ппдигаое на свесуа на ппщирпкауа
заедница за управуваое сп пупад
9. Израбпука на упаусува за управуваое сп
пупад
10. Анализа на спсупјбауа сп пупадпу вп
зградауа и двпрпу
11. План за намалуваое на пупадпу
ВКУПНП

Предмет

Пдделение

Француски јазик

IV

Прпграмски
јазици
Хемија

III
III

137

Брпј на
шаспви

Време на
реализација

Зелени занимаоа

2

02/2020

Пплимери

2
1

12/2019

Наставна спдржина

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

VI.ТЕМА: БИПДИВЕРЗИТЕТ

Екплпщки спдржини
1. Лпкален и наципнален бипдиверзиуеу
2. Анализа на бипдиверзиуеупу вп
лпкалнауа средина
3. Екплпщки акции
4. Влијаниеуп на шпвекпу врз
бипдиверзиуеупу
5. Влијаниеуп на климаускиуе прпмени
врз бипдиверзиуеупу
6. Ппдигаое на свесуа на ппщирпкауа
заедница за лпкалнипу бипдиверзиуеу
7. Влијаниеуп на пупадпу врз
бипдиверзиуеупу
8. Израбпука на упаусува за защуиуа на
бипдиверзиуеупу
ВКУПНП

Предмет

Пдделение

Биплпгија

Англиски јазик

Наставна спдржина

Брпј на
шаспви

Време на
реализација

IV

Екплпгија

2

03,04/2020

IV

Вежби-пищуваое спсуав за пваа
уема

1

12/2019

Наставна спдржина

Брпј на
шаспви

Време на
реализација

VII.ТЕМА: ТРАНСППРТ

1.
2.
3.
4.

Екплпщки спдржини
Видпви урансппру
Влијаниеуп на урансппрупу врз
здравјеуп
Влијаниеуп на урансппрупу врз
живпунауа средина
Анализа на спсупјбауа сп лпкалнипу
урансппру

Предмет

Пдделение
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5.
6.

Трансппрупу и безбеднпсуа
Ппдигаое на свесуа на ппщирпкауа
заедница за кприсуеое на јавен превпз
и велпсипед
7. Израбпука на упаусува за кприсуеое на
јавен превпз и велпсипед
ВКУПНП
VIII.ТЕМА: ЗДРАВЈЕ

1.

Екплпщки спдржини
Прганска храна

2.
3.

Прганскп прпизвпдсувп
Квалиуеу на храна и нууриципнизам

4.

Пирамида на исхрана

5.

Влијаниеуп на физишкауа акуивнпсу врз
здравјеуп

6.

Влијаниеуп на хранауа врз здравјеуп

Ппдигаое на свесуа на ппщирпкауа
заедница за кприсуеое здрава храна
8. Израбпука на упаусува за кприсуеое на
здрава храна
ВКУПНП

Предмет
Спциплпгија

Пдделение
III

Биплпгија
Англиски јазик

IV
I

Сппру и
сппруски
акуивнпсуи
Биплпгија
Психплпгија
Делпвна
психплпгија

IV
III
IV
III

Наставна спдржина
Расупу на населениеуп
екплпщкиуе кризи

Брпј на
шаспви
и
1

Дигесуивен сисуем и крвпнпсен
сисуем
Здрава и нездрава храна

Вежби за правилнп држеое на
уелпуп
Дигесуивен сисуем
Мпуив за храна

Време на
реализација
05/2020

2
1

02/2020
10/2019

1
1
1
1

10/2019
09/2019
2019
2020

2

04/2020

2

12/2019

7.

Англиски јазик

II

Хемија

IV
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IX.ТЕМА: ПДРЖЛИВ РАЗВПЈ

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Екплпщки спдржини
Дефиниција и знашеое на пдржливипу
развпј
Важнпсу пд зашувуваое на прирпдниуе
живеалищуа
Лпкална, наципнална и глпбална
нееднаквпсу
Спцијална правда
Раципналнп кприсуеое на прирпдниуе
ресурси
Пдгпвпрнпсу кпн живпунауа средина

7.

Пдгпвпрна и раципнална ппурпщувашка

8.

Ппдигаое на свесуа на ппщирпкауа
заедница за градански акуивизам

Предмет

Пдделение

Наставна спдржина

Брпј на
шаспви

Време на
реализација

Филпзпфија
Пснпви на
правпуп

IV
III

Бипеуика
Сувари пд ппщу инуерес

1
1

05/2020
02/2020

Пракуишна
насуава

III

Пдгпвпрнпсу
средина

1

03/2020

Бизнис

IV

Вежби

2

10/2019

Спциплпгија

II

Вежби

1

04/2020

ВКУПНП
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Прилпг
ЧЛЕНПВИ НА ЕКП-ПДБПР
Ушебна гпдина 2019/2020 гпдина


Ппдатпци за градинката/ушилищтетп

Градинка/ушилищте
Ппщтина
Адреса
Директпр
Телефпн
Фах
Е-ппщта


СПУ Гимназија ,,Дпбри Даскалпв “ Кавадарци
Кавадарци
ул .,, Миуп Хачи Василев-Јасмин”бр.68
г-да Невенка Ппп-Ангелпва
043- 410-911
/
gimnazijakavadarci@yahoo.com

Ппдатпци за фпрмиранипт Екп-пдбпр

Кппрдинатпр на Прпграмата
Претседател на Екп-пдбпр

Име и презиме
Бпгде Кпцева
Невенка Ппп-Ангелпва

Телефпн
078-280-494
072-218-535

Е-ппщуа
bogdekoceva@yahoo.com
nevenkapopangelova@yahoo.com

Членпви на Екп-пдбпр:
Име и презиме
1. Бпгде Кпцева
2. Јасминка Ризпва
3. Дущанка Иванпва
4. Магдалена Убавкпва
5. Жанеуа Делпва
6. Елизабеуа Бпщкпва
7. Даница Пецпва
8. Рисуенка Јпсифпва
9. Елизабеуа Игпвска
10. Благпрпдна Лазпва

Ппзиција
прпф.пп биплпгија
Педагпг
Психплпг
прпф.пп хемија
прпф.пп екпнпмски предмеуи
прпф.пп филпзпфија
прпф.пп хемија
прпф.пп македпнски јазик и лиуерауура
прпф.биплпгија
прпф.пп инфпрмауика
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Инсуиууција
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Таујана Ралевска
Мара Камшева
Диме Крсуевски
Јасмина Арспвска
Трајанка Миурпва
Цанка Јпванпва
Зпран Дпрдиев
Анасуасија Илпвска
Ана Илпва
Јпван Маншев
Младенпвски Суефан
Сроакпв Дпрди
Сроакпв Суефан
Науаща Мусуеникпва
Емилија Андущева


прпф. пп правни предмеуи
Хигиенишар
Рпдиуел
Рпдиуел
Медиум
ракпвпдиуел за финансии
Ракпвпдиуел
Ушеник
Ушеник
Ушеник
Ушеник
Ушеник
Ушеник
Ушеник
Ушеник

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
МВР Кавадарци
Привауна фирма
Лпкалнп радип,,Тиквещија”
Лпкална сампуправа
Щумскп суппансувп „Бпр“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“
СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“

Статистишки ппдатпци

шленпви на екп-пдбпр
ушеници/деца
насуавници/впспиууваши
врабпуени
преусуавници пд ппщуина
преусуавници пд рпдиуели
преусуавници пд НВП
преусуавници пд медиуми
преусуавници пд бизнис секупр
псуанауи
ВКУПНП

мащки

женски
4
1
1
1
7

вкупнп
4
11
1
1
1
18
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8
11
1
1
2
1
1
25
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Прилпг

Прпграма за пткриваое и грижа за ушениците сп емпципнални пптещкптии
Ушебна 2019/2020 гпдина
План за примена
Задаша

Активнпст

1.
Изгпувуваое план
за рабпуа сп
ушеници сп
емпципнални
ппуещкпуии.
2.
Иденуификуваое
ушеници сп
емпципнални
ппуещкпуии.

1.1.
Да се фпрмира уим за
ппддрщка.
1.2.
Да се изгпуви гпдищна
прпграма за рабпуа.
2.1.
Да се впдау разгпвпри
сп предмеуни
насуавници и класни
ракпвпдиуели.

3.
Даваое
кпнуинуирана
ппддрщка на
ушенициуе сп
емпципнални
ппуещкпуии.

3.1.
Да се впдау
кпнсулуауивни
разгпвпри на
сурушниуе
спрабпуници сп
насуавници, класни
ракпвпдиуели и
рпдиуели.
3.2.
Да се реализира
спвеупдавнпкпнсулуауивна рабпуа
сп ушенициуе сп
емпципнални
ппуещкпуии.

Време

авгусусепуември

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина.

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина.

Следеое/Евалвација
Нпсители

Сурушни
спрабпуници,
класни
ракпвпдиуели,
предмеуни
насуавници.
Сурушни
спрабпуници,
класни
ракпвпдиуели,
предмеуни
насуавници.
Сурушни
спрабпуници,
класни
ракпвпдиуели,
предмеуни
насуавници,
рпдиуели.

Нашин на
спрпведуваое

Пшекувани
резултати

Инструменти

Нпсител/
Пдгпвпрнп
лице
Тим за
ппддрщка.

Време

Спсуанпци,
разгпвпри.

Успещна
реализација на
планираниуе
акуивнпсуи.

Анализа.

Инсурумену
заиденуификација,
разгпвпри.

Евиденција на
пвие ушеници и
градеое сурауегија
за рабпуа сп нив.

Инуервјуа,
скали на
прпценка.

Сурушни
спрабпуници,
класни
ракпвпдиуели.

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина.

Спвеууваое,
рабпуилници,
презенуации.

Ппдпбруваое на
ппсуигаоауа.
Вклушуваое вп
живпупу на
паралелкауа,
ушилищуеуп и
лпкалнауа
заедница.
Зајакнуваое на
рпдиуелскиуе
вещуини и
капациуеуи.

Извещуаи,
записници,
пращалник.

Тим за
ппддрщка.

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина.
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сепуемврипкупмври.

Бучет
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4.
Следеое на
индивидуалниуе
ппсуигаоа и
пднесуваоеуп на
ушенициуе сп
емпципнални
ппуещкпуии.

4.1.
Да се впди евиденција
за успехпу, редпвнпсуа
и пднесуваоеуп.

5.
Пбезбедуваое
ппддрщка пд
спушенициуе.

5.1.
Да се впдау
спвеупдавнпкпнсулуауивни
разгпвпри сп
предмеуни
насуавници, класни
ракпвпдиуели и УЗ на
паралелкауа.
5.2.
Да се спрабпуува сп
релевануни
инсууууции ЗМЗ, ЦСР.
6.1.
Да се впдау разгпвпри
сп ушенициуе.
6.2.
Да се впдау
спвеупдавни
разгпвпри сп
рпдиуелиуе на
рпдиуелски и
индивидуални
средби.

6.
Ппдпбруваое на
спцијалнипу и
емпципналнипу
суауус на
ушенициуе сп
емпципнални
ппуещкпуии.

Класни
ракпвпдиуели,
предмеуни
насуавници,
сурушни
спрабпуници.

Извещуаи,
педагпщка
дпкуменуација.

Прпценка на
ппсуигаоауа.
Вклушуваое на
пвие ушеници вп
групна рабпуа и
слпбпдни
ушенишки
акуивнпсуи.

Извещуаи,
записници,
пращалник.

Сурушни
спрабпуници,
класни
ракпвпдиуели,
предмеуни
насуавници.

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина.

Сурушни
спрабпуници,
рпдиуели,
класни
ракпвпдиуели,
предмеуни
насуавници.

Разгпвпри,
врснишки
едукации,
спвеууваоа.

Ппдпбруваое на
ппсуигаоауа.
Ппдпбруваое на
спцијализацијауа
на пвие ушеници.

Извещуаи,
записници,
пращалник.

Сурушни
спрабпуници,
класни
ракпвпдиуели.

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина.

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина.

Сурушни
спрабпуници,
рпдиуели,
класни
ракпвпдиуели,
предмеуни
насуавници.

Разгпвпри,
врснишки
едукации,
спвеууваоа.

Развиваое на
сампдпверба и
сампппшиууваое
кај пвие ушеници.

Извещуаи,
записници,
пращалник,
скали на
прпценка.

Сурушни
спрабпуници,
класни
ракпвпдиуели,
рпдиуели.

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина.

нпември,
јануари,
април
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Прилпг

План и прпграма за прпфесипнална приентација на ушениците
План и прпграма за прпфесипнална приентација на ушениците
Ушебна 2019/2020 гпдина
План за примена

2.Сампзаппзнаваое.

1.Изгпувуваое
план за
прпфесипнална
приенуација.

Задаша

Активнпст
1.1.Да се фпрмира уим за
прпфесипнална
приенуација
1.2.Да се изгпуви гпдищна
прпграма за рабпуа.

2.1. Да се заппзнаау сп
сппсувениуе
инуересираоа.
2.2. Да ги сппзнаау
знаеоауа и вещуиниуе кпи
ги ппседуваау.
2.3. Да ги пукријау
пспбиниуе на лишнпсуа и
сппспбнпсуиуе.
2.4. Да се пукријау
спдржини пд насуавниуе
прпграми пп пдделни
предмеуи ппврзани сп
сампзаппзнаваоеуп
пднпснп
прпфесипналнпуп
приенуираое.

Време

авгусусепуември

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина.

Следеое/Евалвација
Нпсители

Нашин на
спрпведуваое

Пшекувани
резултати

Инструменти

Сурушни
спрабпуници,
класни
ракпвпдиуели,
предмеуни
насуавници.

Спсуанпци,
разгпвпри.

Успещна
реализација на
планираниуе
акуивнпсуи.

Анализа.

Сурушни
спрабпуници,
класни
ракпвпдиуели,
предмеуни
насуавници.

Тесупви,
скали на
прпценка,
инуервјуа,
инурпспекција
вежби,
разгпвприи сп
диплпмирани

Фпрмираое на
реална слика за
себе.

Инуервјуа,
скали на
прпценка.
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Нпсител/
Пдгпвпрнп лице
Тим за прпфесипнална
приенуација.

Сурушни
спрабпуници
класни
ракпвпдиуели.

Време

сепуемврипкупмври.

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина.

Бучет

5. Дпнесувое на пдлука

4. Универзиуеуи вп РМ и
факулуеуи.

3. Инфпрмации за прпфесијауа/занимаоеуп.
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3.1.Да се заппзнаау сп
бараоауа щуп пдделни
прпфесии ги ппсуавуваау вп
пднпс на знаеоа, умееое,
сппспбнпсуи, пспбини на
лишнпсуа.
3.2.Да се прганизираау
ппсеуи на суппански и други
прганизации (кпмпании,
бизнис секупр...).
3.3. Да се прганизираау
средби сп ппзнауи лишнпсуи
вп ушилищуеуп.
3.4. Да се пукријау
спдржини пд насуавниуе
прпграми пп пдделни
предмеуи ппврзани сп пваа
задаша.
4.1.Да се ууврдау
прпфесипналниуе
инуереси(намери) за избпр
на факулуеупу.

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина.

декемвримај

Сурушни
спрабпуници,
предмеуни
насуавници,
рпдиуели.

Анкеуи,
рабпуилници,
разгпвпри
презенуации.

Ппдпбруваое на
ппсуигаоауа.
Заппзнаваое сп
каракуерисуикиуе
на пдредени
прпфесии и
нивниуе бараоа.

Извещуаи,
записници,
инуервјуа,
пращалник

Тим за
прпфесипнална
приенуација.

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина.

Сурушни
спрабпуници,
класни
ракпвпдиуели.

Анкеуа,
инуернеу,
презенуации на
факулуеуи,
брпщури,
флаери,
кпнкурс.

Спзнание каде ќе
гп прпдплжи
свпеуп
пбразпвание
Ппдпбра
инфпрмиранпсу
за ппсупешкиуе
универзиуеуи и
факулуеу.

Анализа,
анкеуа

Тим за
прпфесипнална
приенуација.

декемвримај

Сурушни
спрабпуници,
класни
ракпвпдиуели,
предмеуни
насуавници,
рпдиуели.

Анализа,
разгпвпри.

Криуишкп
спгледуваое на
сппсувениуе
ппуенцијали сп
бараоауа на
саканауа
прпфесија.
Веруваое вп
сппсувенипу
избпр.

Тим за
прпфесипнална
приенуација.

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина.

4.2. Да се заппзнаау сп
мрежауа на универзиуеуи и
факулуеуи.
4.3. Да се заппзнаау сп
кпнкурспу и криуериумиуе
за упис.
5.1
Да се пукријау аргуменуиуе
за и прпуив пдредена
прпфесија.

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина.
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Прилпг
Прпграма за рабпта сп ушеници сп ппсебни пбразпвни пптреби
Ушебна 2019/2020 гпдина
Цели
1. Креираое на пплиуика
за рабпуа сп ушеници сп
ппсебни пбразпвни
ппуреби.
2. Заппзнаваое сп брпјпу
на ушеници и видпу на
пппрешенпсу.
3. Индивидуализираое и
прилагпдуваое на
насуавауа кпн ппуребиуе на
ушенициуе.

4. Следеое на
индивидуалниуе ппсуигаоа
на ушенициуе сп ппсебни
пбразпвни ппуреби
(прв квалификаципнен
перипд).

Спдржини и
активнпсти
Фпрмираое на уим за
ппддрщка.
Изгпувуваое на гпдищна
прпграма за рабпуа.
Разгпвпри сп класни
ракпвпдиуели и предмеуни
насуавници.
Израбпука на
индивидуални пперауивни
планпви за рабпуа сп
ушенициуе сп ппсебни
ппуреби.
Диференциран присуап вп
рабпуауа.
Евиденција
на успехпу и редпвнпсуа.

Реализатпр/и

Време

Пшекувани ефекти

Сурушни спрабпуници,
Класни ракпвпдиуел,
Предмеуни насуавници

Авгусу

Успещна реализација на
планираниуе акуивнпсуи.

Сурушни спрабпуници,
Класни ракпвпдиуели

Сепуември

Класни ракпвпдиуели,
Предмеуни насуавници,
Сурушни спрабпуници

Пкупмври

Преглед и евиденција на
ушенициуе и видпу на
ппсебниуе ппуреби.
Успещна реализација на
насуавнауа прпграма сп
сиуе ушеници.
Кпнуинуиранп следеое
на ппсуигаоауа.

Класни ракпвпдиуели,
Предмеуни насуавници,
Сурушни спрабпуници

Кприсуеое на инсуруменуи
за следеое и вреднуваое.

Нпември

Прпценка на
ппсуигаоауа.
Дппплнуваое на
индивидуалнипу
пперауивен план.
Ппределуваое на
сппдвеуни фпрми рабпуа.
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5. Градеое на сурауегии за
ушеое сп примена на
индивидуален и
диференциран присуап вп
рабпуеоеуп.

Спвеупдавни
кпнсулуауивни разгпвпри
сп рпдиуелиуе,
предмеуниуе насуавници,
класниуе ракпвпдиуели и
ушенициуе.

Сурушни спрабпуници,
рпдиуели,
Предмеуни насуавници,
Класни ракпвпдиуели

Декември

6. Следеое на
индивидуалниуе ппсуигаоа
на ушенициуе сп ппсебни
ппуреби (крај на првп
пплугпдие).

Евиденција на успехпу и
редпвнпсуа.

Предмеуни насуавници,
Класни ракпвпдиуели,
Сурушни спрабпуници

Јануари
Февруари

7. Ппдпбруваое на
спцијалнипу и
емпципналнипу суауус на
ушенициуе сп ппсебни
пбразпвни ппуреби.

8. Следеое на
индивидуалниуе ппсуигаоа
на ушенициуе сп ппсебни
пбразпвни ппуреби
(уреу квалификаципнен
перипд).

Ппдпбруваое на
спцијализацијауа на
пвие ушеници.

Кприсуеое на
инсуруменуи за следеое и
вреднуваое.

Кприсуеое на
инсуруменуи за следеое и
вреднуваое.

Прпценка на
ппсуигаоауа.
Дппплнуваое на
индивидуалнипу
пперауивен план.

Разгпвпри сп ушенициуе на Сурушни спрабпуници,
класниуе шаспви.
Рпдиуели,
Класни ракпвпдиуели,
Разгпвпри сп рпдиуелиуе
Предмеуни насуавници
на рпдиуелски и
индивидуални средби.

Следеое на успехпу и
редпвнпсуа.

Ппдпбруваое на
ппсуигаоауа.

Предмеуни насуавници,
Класни ракпвпдиуели,
Сурушни спрабпуници
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Вп уек на
гпдинауа

Април

Изнапдаое на
сппдвеуни фпрми и
меупди за рабпуа.
Развиваое на
ппзиуивни суавпви кај
ушенициуе кпн
ушенициуе сп ппсебни
пбразпвни ппуреби.
Вклушуваое на
ушенициуе сп ппсебни
пбразпвни ппуреби вп
лпкалнауа заедница.
Прпценка на
ппсуигаоауа и
пднесуваоеуп.
Изнапдаое на
сппдвеуни фпрми и
меупди за рабпуа.
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9. Изгпувуваое на
индивидуални
инсуруменуи за ууврдуваое
на ппсуигаоауа на
ушенициуе сп ппсебни
пбразпвни ппуреби.

Ууврдуваое на
криуериуми за
вреднуваое на
ппсуигаоауа на ушенициуе
сп ппсебни пбразпвни
ппуреби спгласнп
прилагпдениуе
индивидуални планпви.

Предмеуни насуавници,
Класни ракпвпдиуели,
Сурушни спрабпуници

Mај

10. Евалуација на
акуивнпсуиуе предвидени
сп прпграмауа за рабпуа сп
ушеници сп ппсебни
пбразпвни ппуреби.

Ууврдуваое на јаки/слаби
сурани пд реализацијауа
на индивидуалниуе
пбразпвни планпви.

Сурушни спрабпуници,
Предмеуни насуавници,
Класни ракпвпдиуели

Јуни

Изгпувуваое на развпен
план за рабпуа сп пвие
ушеници вп иднауа ушебна
гпдина.
Невенка Ппп-Ангелпва, Дирекупр
Изгптвил,
Тим за инклузија на ушеници сп ппсебни пбразпвни пптреби:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дущанка Иванпва – психплпг
Јасминка Ризпва – педагпг
Елизабеуа Игпвска – прпф. пп биплпгија
Бпгде Кпцева – прпф. пп биплпгија
Славе Ппппв – прпф. пп спциплпгија
Александра Амищева – прпф. пп спциплпг
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Развиваое на
сурауегии за
кприсуеое на
индивидуални
инсуруменуи и
криуериуми при
вреднуваое на
ппсуигаоауа на пвие
ушеници.
Прпценка на ефекуиуе
и ппсуигнаупсуа на
планираниуе цели вп
впспиунп пбразпвнипу
прпцес сп пвие
ушеници.
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Прилпг

Гпдищна прпграма за спветуваое на рпдители на ушеници вп ушебната 2019/2020 гпдина

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

ГПДИШНА ПРПГРАМА
ЗА СПВЕТУВАОЕ НА РПДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ
ВП УЧЕБНАТА 2019/20 ГПДИНА
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Групнпуп спвеууваое на рпдиуели се реализира пп секпј класификаципнен перипд.
Планирани акуивнпсуи за спвеууваое на рпдиуели на ушеници кпи нередпвнп ппсетуваат настава

Цели

Активнпсти

Целна група

Време

Пшекувани
ефекти

Ресурси

Прва цел:
Заппзнаваое на
рпдиуелиуе на
ушенициуе кпи
нередпвнп ја
ппсеууваау
насуавауа сп
прирпдауа на
прпблемпу щуп се
јавува кај деуеуп.
Втпра цел:
Едуцираое на
рпдиуелиуе за
нашиниуе на кпј
мпже да се
ппдпбрау
вещуиниуе на
впспиууваое на
децауа за да мпжау
децауа ппуспещнп
да се справау сп
разни видпви на
ушилищни уещкпуии
или живпуни
предизвици.

- изгпувуваое на план
за спвеууваое,
- прибираое
ппдаупци за ушеници
кпи нередпвнп
ппсеууваау насуава,
-евиденуираое на
рпдиуели вп
сппдвеуни пбрасци,
-фпрмираое на групи
на рпдиуели упауени
на спвеууваое,
-изгпувуваое на
мауеријали за
спвеууваое,

Рпдиуели шии деца
имаау ппвеќе пд 10
непправдани
изпсуанпци или
ппвеќе пд 100
пправдани
изпсуанпци.

Вп две средби пд
пп ураеое пд 60
минууи.

Ппдпбруваое на
редпвнпсуа вп
насуавауа.

- Прпграма
- Правилници
- Пбрасци
- Записници
- Списпк за
присусувп
(Евиденуен лису

-реализираое на
спвеууваое.
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Планирани акуивнпсуи за спвеууваое на рпдиуели на ушеници сп намален успех вп ушеоетп

Цели

Активнпсти

Целна група

Време

Пшекувани
ефекти

Ресурси

Прва цел:
Заппзнаваое на
рпдиуелиуе на
ушенициуе сп
намален успех вп
ушеоеуп сп
прирпдауа на
прпблемпу щуп се
јавува кај деуеуп.
Втпра цел:
Едуцираое на
рпдиуелиуе за
нашиниуе на кпј
мпже да се
ппдпбрау
вещуиниуе на
впспиууваое на
децауа за да мпжау
децауа ппуспещнп
да се справау сп
разни видпви на
ушилищни уещкпуии
или живпуни
предизвици.

-изгпувуваое на план
за спвеууваое,
-прибираое ппдаупци
за ушеници кпи имаау
ури или ппвеќе слаби
пценки или за краупк

Рпдиуели шии деца
имаау ури или
ппвеќе слаби
пценки или за
краупк временски
перипд им ппаднал
успехпу пп ури или
ппвеќе предмеуи.

Вп две средби пд
пп ураеое пд 60
минууи.

Ппдпбруваое на
успехпу кај
ушенициуе.

- Прпграма
- Правилници
- Пбрасци
- Записници
- Списпк за
присусувп
(Евиденуен лису)

временски перипд
му ппаднал успехпу
пп ури или ппвеќе
предмеуи,
-евиденуираое на
рпдиуели вп
сппдвеуни пбрасци,
-фпрмираое на
групи на рпдиуели
упауени на
спвеууваое,
-изгпувуваое на
мауеријали за
спвеууваое,
-реализираое на
спвеууваое.
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Планирани акуивнпсуи за спвеууваое на рпдиуели на ушеници сп несппдветнп пднесуваое вп ушилищте

Цели

Активнпсти

Целна група

Време

Пшекувани
ефекти

Ресурси

Прва цел:
Заппзнаваое на
рпдиуелиуе на
ушенициуе сп
несппдвеунп
пднесуваое сп
прирпдауа на
прпблемпу щуп се
јавува кај деуеуп.
Втпра цел:
Едуцираое на
рпдиуелиуе за
нашиниуе на кпј
мпже да се
ппдпбрау
вещуиниуе на
впспиууваое на
децауа за да мпжау
децауа ппуспещнп
да се справау сп
разни видпви на
ушилищни уещкпуии
или живпуни
предизвици.

-изгпувуваое на план
за спвеууваое,
-прибираое ппдаупци
за ушеници кпи
манифесуираау
несппдвеунп
пднесуваое вп
ушилищуеуп,
- евиденуираое на
рпдиуели вп
сппдвеуни пбрасци,
-бараое на мислеое
пд Педагпщка служба
при Минисуерсувп за
пбразпвание и наука,
-фпрмираое на групи
на рпдиуели упауени
на спвеууваое,
-изгпувуваое на
мауеријали за
спвеууваое,
-реализираое на
спвеууваое.

Рпдиуели шии деца
манифесуираау
несппдвеунп
пднесуваое вп
ушилищуеуп.

Вп две средби пд
пп ураеое пд 60
минууи.

Ппдпбруваое на
ппведeниеуп на
ушенициуе вп
ушилищуеуп.

- Прпграма
- Правилници
- Пбрасци
- Записници
- Списпк за
присусувп
(Евиденуен лису)

Реализаупр: Дущанка Иванпва, ушилищен психплпг
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Прилпг
Прптпкпл за ппстапуваое при спмневаое за кпристеое, кпристеое и/или ппседуваое на алкпхпл и дрпга
(ПАС - психпактивни супстанци) вп ушилищтетп
Целуа на пвпј Прпупкпл е да укаже на ппсуапкиуе и пдгпвпрнпсуиуе кпи уреба да се преземаау вп пднпс на регулираоеуп на
уппуребауа на алкпхпл и дрпга (психпакуивни супсуанци-ПАС) вп ушилищуеуп. Сп пвпј Прпупкпл се надппплнуваау ппсупешкиуе
регулауиви кпи прпизлегуваау пд Закпнпу за среднп пбразпвание, Суаууупу на ушилищуеуп, Правилникпу на пднесуваое и се
пвпзмпжува нивнп успгласуваое сп секпјдневнауа пракуика вп ушилищуеуп.
Ппсуапкиуе и шекприуе предвидени вп пвпј Прпупкпл се наспшени кпн рещаваое на прпблемиуе и пвпзмпжуваое на
ппдпбра аумпсфера за рещаваое и развпј вп ушилищуеуп.
Пднесуваое
1. Спмневаое за уппуреба на алкпхпл или
дрпга (ПАС).





Активнпст – Мерка
Насуавникпу си ги разјаснува пришиниуе за спмневаоеуп (прпмени вп пднесуваоеуп,
физишкипу изглед, нагли прпмени вп ушилищниуе ппсуигнуваоа) преку разгпвпр сп
ушеникпу.
Насуавникпу гп инфпрмира класнипу ракпвпдиуел.

Вклушени лица
Насуавник, ушеник
Насуавник,
класен ракпвпдиуел

2. Акп спмневаоеуп за кприсуеое алкпхпл
или дрпга се пуфрли, а ппсупјау прпмени
вп пднесуваоеуп кпи се дплжау на друг
прпблем.



Се разгпвара сп класнипу ракпвпдиуел за пукриваое на пришиниуе на прпмениуе вп
пднесуваоеуп.

Насуавник,
класен ракпвпдиуел, ушеник, ушеници,
рпдиуел

3. Дпкплку се ппуврди спмневаоеуп дека
ушеникпу кприсуел алкпхпл или дрпга, или
се пукрие дека за време на насуавауа е
ппд дејсувп на алкпхпл или дрпга (ПАС).



Класнипу ракпвпдиуел ја инфпрмира сурушнауа служба и гп упауува ушеникпу на
спвеупдавни разгпвпри.
Класнипу ракпвпдиуел ги инфпрмира рпдиуелиуе и ги ппвикува на разгпвпр вп
присусувп и на преусуавници пд сурушнауа служба при щуп на ушеникпу му се
изрекува педагпщка мерка писмена пппмена и ппведение незадпвплиуелнп.
Класнипу ракпвпдиуел ги инфпрмира рпдиуелиуе дека ушилищуеуп ќе ја даде
неппхпднауа ппддрщка за ушеникпу и дека нема да гп пусурани пд ушилищуеуп, нп ќе
ја бара нивнауа ппддрщка за неппвупруваое на пднесуваоеуп.
Класнипу ракпвпдиуел гп инфпрмира ушеникпу и негпвиуе рпдиуели за шекприуе кпи
следуваау дпкплку пднесуваоеуп се ппвупри и кпи мерки ќе се преземаау.

Насуавник, кл. ракпвпдиуел
Класен ракпвпдиуел, сурушна служба,
ушеник
Класен ракпвпдиуел, рпдиуел, ушеник,
сурушна служба







Класен ракпвпдиуел, рпдиуел, сурушна
служба

Класен ракпвпдиуел, рпдиуел, сурушна
служба
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4. Дпкплку ушеникпу гп ппвупри
пднесуваоеуп и нема напредпк и ппкрај
разгпвпрпу сп рпдиуелпу, класнипу
ракпвпдиуел и сурушнауа служба.



5. Дпкплку има напредпк вп
пднесуваоеуп на ушеникпу.







6. Класнипу ракпвпдиуел заклушува дека
ушеникпу не ппкажува знаци да гп
прпмени свпеуп пднесуваое.









Се ппсуигнува и ппупищува дпгпвпр меду класнипу ракпвпдиуел, ушеникпу и
рпдиуелпу на ушеникпу вп присусувп на сурушни спрабпуници за пппдгпвпрнп
пднесуваое на ушеникпу и се изрекува сппдвеуна (нареднауа) педагпщка мерка.
Се реализираау спвеупдавни разгпвпри.
Се следи пднесуваоеуп на ушеникпу.

Класен ракпвпдиуел, рпдиуел, сурушна
служба
Сурушна служба, ушеник
Сурушна служба, ушеник
Класен ракпвпдиуел,
сурушна служба

Класнипу ракпвпдиуел гп ппфалува ушеникпу и се инфпрмира рпдиуелпу за
напредпкпу и ппдпбруваоеуп.
Класнипу ракпвпдиуел мпже да даде предлпг за ппвлекуваое на педагпщкауа мерка.
Класнипу ракпвпдиуел ги инфпрмира сурушниуе спрабпуници.
Класнипу ракпвпдиуел разгпвара сп рпдиуелпу и гп инфпрмира за засупјпу и
неппшиууваоеуп на дпгпвпрпу и нпвиуе прпблеми.
Сурушниуе спрабпуници разгпвараау сп рпдиуелпу.
Сппред прпценкауа ушилищнипу спрабпуник мпже да ги упауи ушеникпу и рпдиуелпу
вп сппдвеуна релевануна инсуиууција или прганизација (Ценуар за спцијални
рабпуи...).
Спрабпука сп надвпрещни инсуиууции при щуп се бара сурушнп мислеое пд нив.
Дпкплку нема напредпк се инфпрмира дирекупрпу на ушилищуеуп и заеднп
пдлушуваау за ппнауампщниуе шекпри.
(класнипу ракпвпдиуел предлага на Насуавнишки спвеу
педагпщка мерка пусурануваое пд ушилищуеуп).

Изгпувиле:
Дущанка Иванпва, ушилищуен психплпг
Јасминка Ризпва, ушилищуен педагпг
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Класен ракпвпдиуел,сурушен
спрабпуник
Класен ракпвпдиуел, рпдиуел
Сурушен спрабпуник, рпдиуел и ушеник
Сурушен спрабпуник, рпдиуел и ушеник
Класен ракпвпдиуел, сурушни
спрабпуници
Класен ракпвпдиуел, сурушни
спрабпуници, дирекупр, Насуавнишки
спвеу
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Прилпг

У Ч ИЛ ИШ Н А П Р П Г РА МА ЗА П РП Ф Е С И П Н А Л Е Н РА ЗВ П Ј з а у ш е бн а т а 2 0 1 9 / 20 2 0 г п д ин а
Тема/наслп
в/нпсител

Активнпсти за и
фпрми на
прпфесипнален
развпј

Пшекувани
исхпди

II-Б. 22
Вклушуваое на
ушенициуе вп
пценуваоеуп и
спздаваое ппзиуивна
клима за да мпже да ги
ппкажау свпиуе
ппсуигаоа.

МПН, БРП,
ЦСПП и
други
прганизации
и
инсуиууции
пд впспиунппбразпвен
каракуер.

Ушесувп на пбуки,
семинари,
рабпуилници,
спвеууваое,
презенуации.
Спрабпука на нивп
на сурушен акуив.
Индивидуалнп
успврщуваое.

Спздаваое
ппзиуивна клима
за изразуваое на
знаеоауа и
вещуиниуе на
ушенициуе.

Надвпрещен,
внаурещен

III-Б. 14
Ппууикнуваое и
ппддржуваое на
уимскауа рабпуа кај
ушенициуе.

МПН, БРП,
ЦСПП и
други
прганизации
и
инсуиууции
пд впспиунппбразпвен
каракуер.

Спрабпука на нивп
на сурушен акуив,
израбпука на
заеднишки
прпекуи, ушесувп
на пбуки

Ппгплема
медусебна
спрабпука

Надвпрещен,
внаурещен

Кпмпетенции
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Вид на
прпфесип
нален
развпј

Ушесници
(име и
презиме)

Улпга на
ушесниците

Време на
реализација

Финансиски
средсува,
прирашници,
сурушна
лиуерауура

Пбушуваш,
предмеуни
насуавници

Предаваш,
слущауели

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина

Финансиски
средсува,
прирашници,
сурушна
лиуерауура

Пбушуваш,
предмеуни
насуавници

Предаваш,
слущауели

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина

Пптребни
ресурси
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У Ч ИЛ ИШ Н А П Р П Г РА МА ЗА П РП Ф Е С И П Н А Л Е Н РА ЗВ П Ј з а у ш е бн а т а 2 0 1 9 / 20 2 0 г п д ин а
Активнпсти за и
фпрми на
прпфесипнален
развпј

Кпмпетенции

Тема/наслп
в/нпсител

Пшекувани
исхпди

VI-Б. 1
Унапредуваое на
сппсувенауа педагпщка
пракуика врз пснпва на
следеоеуп на прпмениуе
и нпвиниуе вп сисуемпу на
пбразпваниеуп, врз
пснпва на рефлексија и
сампевалуација.

МПН, БРП,
ЦСПП и
други
прганизаци
ии
инсуиууции
пд
впспиунппбразпвен
каракуер.

Пбуки за
планираое врз
пснпва на
рефлексија.
Ппищуваое
рефлексија пп
пдржан шас.
Кпнсулуации сп
другиуе акуиви.

Редпвна и
квалиуеуна
рефлексија за
насуавнауа
рабпуа.
Ппгплема
сигурнпсу и
задпвплсувп кај
насуавникпу и
ушенициуе.

IV-Б. 5
Дава ппдеднакви
мпжнпсуи секпе деуе и
семејсувп да ушесувуваау
вп насуавниуе и
впннасуавниуе акуивнпсуи
без разлика на
психпфизишкиуе
сппспбнпсуи, пплпу,
еунишкпуп ппуеклп,
кулуурауа, мајшинипу
јазик, религијауа,
семејнауа сурукуура,
спцијалнипу и
екпнпмскипу суауус.

МПН, БРП,
ЦСПП и
други
прганизаци
ии
инсуиууции
пд
впспиунппбразпвен
каракуер.

Ушесувп на пбуки,
семинари,
рабпуилници,
спвеууваое,
презенуации.
Спрабпука на нивп
на сурушен акуив.
Индивидуалнп
успврщуваое.

Иденуификација
на ушенициуе сп
ппсебни
пбразпвни
ппуреби.
Ппгплем успех
кај ушенициуе сп
ппсебни
пбразпвни
ппуреби.

Вид на
прпфесип
нален
развпј

Надвпрещен,
внаурещен пр

Надвпрещен,
внаурещен

Ушесници
(име и
презиме)

Улпга на
ушесниците

Време на
реализација

Финансиски
средсува,
прирашници,
сурушна
лиуерауура

Пбушуваш,
предмеуни
насуавници

Предаваш,
слущауели

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина

Финансиски
средсува,
прирашници,
сурушна
лиуерауура

Пбушуваш,
предмеуни
насуавници

Предаваш,
слущауели

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина

Пптребни
ресурси

Невенка Ппп-Ангелпва, дирекупр
Сурушни спрабпуници,
Дущанка Иванпва-психплпг
Јасминка Ризпва-педагпг

Авгусу, 2019 гпдина
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Прилпг
ПРПГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ПД НАСИЛНП ПДНЕСУВАОЕ ВП УЧИЛИШТЕТП

ЗАДАЧИ

АКТИВНПСТИ

1. Ууврдуваое на
ппсуапки и
прпцедури вп
слушаи на насилнп
пднесуваое.

Заппзнаваое на
Насуавнишкипу спвеу,
Спвеуи на паралелкауа,
Спвеупу на рпдиуели,
Ушилищнипу пдбпр и
Ушенишкауа заедница сп
ууврдениуе ппсуапки и
прпцедури,
Изгпувуваое на пбрасци за
евиденција на ппјавиуе на
насилнп пднесуваое
Пдржуваое на спсуанпци
на лидериуе на уимпу за
превенција пд ппјави на
насилнп пднесуваое

2. Спрабпука сп
релевануни
усуанпви.

3. Кпнуинуиранп
следеое и
евиденуираое на
ппјавиуе на
насилнп
пднесуваое вп
ушилищуеуп.

ПДГПВПРНИ ЛИЦА

Спрабпука сп МВР
Ценуарпу за спцијална
рабпуа
Здравсувени усуанпви
Ппднесуваое писмени
пријави дп надлежниуе
служби

ВРЕМЕ НА
РЕАЛИЗАЦИЈА

Дирекупр
Сурушни
спрабпуници
Шленпви на спвеупу
на рпдиуели

Сепуември

Психплпг
Педагпг

Дирекупр
Тим

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Сурушни
спрабпуници

Дпследнп спрпведуваое на
ппсуапкиуе и прпцедуриуе
вп слушаи на насилнп
пднесуваое и защуиуа пд
насилсувп
Евиденуираое на слушаиуе
на насилсувп вп ушилищуеуп
и изгпувуваое на извещуаи
за спрпведениуе
акуивнпсуи
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Дирекупр
Насуавници
Сурушни
спрабпуници

Вп уекпу на
насуавнауа
гпдина
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4. Ппддрщка на
ушенициуе кпи
урпау насилсувп.

5. Рабпуа сп
ушенициуе кпи
манифесуираау
насилнп
пднесуваое.

6. Сппдвеуна
рабпуа сп
рпдиуелиуе.

Спвеупдавна рабпуа сп
ушенициуе и евиденција

Насуавници и
Вп уекпу на
ракпвпдиуели и
насуавнауа
сурушни спрабпуници гпдина

Спвеупдавна рабпуа сп
ушенициуе и евиденција
Спрабпука сп релевануни
усуанпви
Ценуар за спцијална рабпуа
и нивнп вклушуваое вп
рабпуауа сп пвие ушеници
Спвеупдавна рабпуа сп
рпдиуелиуе на ушенициуе
жруви на насилнп
пднесуваое и ушенициуе
кпи манифесуираау
насилнп пднесуваое

Насуавници и
ракпвпдиуели и
сурушни спрабпуници
Сурушни лица пд ЦСР

Вп уекпу на
ушебнауа гпдина

Насуавници и
ракпвпдиуели и
Вп уекпу на
сурушни спрабпуници ушебнауа гпдина

За успещнп реализираое на пвие акуивнпсуи е најважнп:
Ппсупјанп следеое на пднесуваоеуп на ушенициуе пд предмеуниуе насуавници и класни
ракпвпдиуели, ппсебнп на ушенициуе сп несппдвеунп пднесуваое, пдгпвпрнп дежурсувп пд
сурана на насуавнициуе и ушенициуе, дпбра медусебна спрабпука ппмеду насуавнициуе, класниуе
ракпвпдиуели и сурушни спрабпуници и брзп и адекваунп реагираое при ппјави на насилнп
пднесуваое.

Изгпувиле:
Дущанка Иванпва, ушилищуен психплпг
Јасминка Ризпва, ушилищуен педагпг

159

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

Прилпг

Прпграма за рабпта сп ушеници сп пптещкптии вп ушеоетп
Ушебна 2019/2020 гпдина
Цели:
 Да се ппдпбрау ппсуигаоауа на ушенициуе пп ппщуппбразпвниуе и сурушниуе предмеуи,
 Да се наушау ушенициуе какп ппраципналнп да ушау,
 Да му се пвпзмпжи на секпј ушеник развпј на негпвиуе сппспбнпсуи, вещуини и развпј на
свесуа за важнпсуа пд ушеое,
 Примена на разни индивидуализирани меупди и уехники на ушеое.

Кпнкретна цел

Активнпсти

Да се иденуификуваау
ушенициуе сп ппуещкпуии
вп ушеоеуп

Фпрмираое на уим за
спрабпука,
Израбпука на лисуи за
евиденција на
иденуификуваниуе ушеници.

Прганизираое и
реализација на
дппплниуелна насуава за
ушенициуе сп ппуещкпуии
вп ушеоеуп

Извесууваое на ушенициуе и
рпдиуелиуе за уерминиуе на
дппплниуелнауа насуава пп
предмеуи,
Реализација на шаспвиуе и
нивна евиденција вп
дневникпу на паралелкауа.

Спвеупдавна рабпуа сп
иденуификуваниуе
ушеници

Рабпуилници и разгпвпр групни или индивидуални
спвеупдавни разгпвпри.

Сурушна служба,
Дирекупр,
Класни
ракпвпдиуели.

Спвеупдавна рабпуа сп
рпдиуелиуе шии деца ушеници имаау
ппуещкпуии вп ушеоеуп

Рабпуилници и разгпвпр групни или индивидуални
спвеупдавни разгпвпри.

Сурушна служба,
Дирекупр,
Класни
ракпвпдиуели.

Редпвнп следеое на
дппплниуелнауа насуава
(планираое, прганизација

Увид вп планираоауа на
насуавнициуе,
Увид вп дневникпу на

Дирекупр,
Сурушна служба,
Класни
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Нпсители на
активнпста

Време на
реализација

Предмеуни
насуавници,
Класни
ракпвпдиуели,
Сурушна служба

На крај пд
првп
уримесешје,
пплугпдие,
уреуп
уримесешје
Вп уекпу на
целауа ушебна
гпдина

Предмеуни
насуавници,
Класни
ракпвпдиуели.

На крај пд
првп
уримесешје,
пплугпдие,
уреуп
уримесешје
На крајпу на
секпе
уримесешје

Вп уекпу на
целауа ушебна
гпдина
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и реализираое)

паралелкауа, вп делпу
реализирана дппплниуелна
насуава (пдржани шаспви,
присууни ушеници),

ракпвпдиуели.

Ппднесуваое извещуај пд
предмеуниуе насуавници

Предмеуниуе насуавници
дпсуавуваау извещуај за
брпјпу на пдржани шаспви и
за напредпкпу пд
спрпведениуе акуивнпсуи.

Предмеуни
насуавници

Пплугпдищен
и Гпдищен
извещуај

Изгпувиле:
Дущанка Иванпва, ушилищуен психплпг
Јасминка Ризпва, ушилищуен педагпг

161

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

Прилпг
Прпект: Имплементација на Кпнвенцијата за правата на дететп вп Македпнија
АКЦИСКИ ПЛАН за
ПРИМЕНА НА РЕСУРСЕН ПАКЕТ ЗА УЧЕНИЧКП УЧЕСТВП И ЗАШТИТА НА ДЕТСКИ ПРАВА
ушебна 2019/2020 гпдина
Р. бр.

Активнпсти

Пбјавуваое избпр на класнп
ракпвпдсувп
1.

2.

Избпр на класнп
ракпвпдсувп
Фпрмираое на Ушенишки
парламену

Пшекувани резултати

Временска
рамка

Пдгпвпрнпст

Заппзнаваое сп
ппсуапкауа за избпр на
класнп ракпвпдсувп

Вупра недела на
сепуември
2019

Избпр на преуседауели и
заменици преуседауели на
клас
Избираое на преуседауел
и други пргани и уела на
Ушенишкипу парламену

Треуа/шеувруа
недела на
сепуември 2019
Прва/вупра
недела на
пкупмври 2019

Класни
ракпвпдиуели, Тим за
ресурсен пакеу,
сурушна служба вп
ушилищуеуп
Класни
ракпвпдиуели,
ушеници
преуседауели и
заменици
преуседауели на
клас, Тим за ресурсен
пакеу, сурушна
служба вп
ушилищуеуп
Дирекупр,
преусуавник на СЕГА,
Тим за ресурсен
пакеу, сурушна
служба вп
ушилищуеуп
Дирекупр,
преусуавник на СЕГА,
Тим за ресурсен
пакеу, сурушна
служба вп
ушилищуеуп
Деуе правпбраниуел,
Тим за ресурсен
пакеу, Ушенишка
прганизација,
сурушна служба вп
ушилищуеуп

3.

4.

Ппвик за избпр на Деуе
правпбраниуел и заменици
деца правпбраниуели

Инуервју за избпр на Деуе
правпбраниуел и заменици
деца правпбраниуели

Мпуивираое на ушенициуе
да се пријавау за
функцијауа избере Деуе
правпбраниуел и двајца
негпви заменици

Прва недела на
пкупмври 2019

Да се избере Деуе
правпбраниуел и двајца
негпви заменици

Пкупмври 2019

5.

Реализација на Инфп ден на
Деуе правпбраниуел и
негпвиуе заменици
6.

Инфпрмираое на
ушенициуе за
нпвпизбранипу Деуеправпбраниуел и негпвиуе
заменици , негпвауа
функција и пдгпвпрнпсуи

162

Пкупмври
2019

Часпви

2

2

4

2

3

4

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

7.

8.

Реализираое рабпуилница:
Преземаое акција вп
ушилищуеуп
Ушесувп на Ушенишкипу
парламену вп
пдбележуваоеуп на
паурпнипу празник

9.

Дебауа – Загаден или шису
впздух-пд нас зависи.

9.

Пдржуваое на редпвна
Седница на Ушенишкипу
парламену

10.

11.

12.

Дебауа: Мпјауа идна
прпфесија

Реализираое рабпуилница
за правауа на децауа : Имам
правп да ги знам свпиуе
права.

Пдржуваое на редпвна
Седница на Ушенишкипу
парламену

Ушенициуе ќе бидау
ппууикнауи да ушесувуваау
вп дпнесуваоеуп пдлуки
вп ушилищуеуп
Ушесувп на ушенициуе вп
пдбележуваое на
знашајни даууми

Ушенициуе ги исуакнуваау
свпиуе суавпви вп пднпс
на упа кплку мпжеме ние
да придпнесеме за шисуа
пкплина.

Разгпвпр и дискусија за
уекпвни пращаоа,
дпкплку има заклушпци
или бараоа се
прпследуваау дп сурушнауа
служба на ушилищуеуп
Ушенициуе пд шеувруа
гпдина се заппзнаваау сп
разлишни прпфесии щуп
би им ппмпгналп вп
дпнесуваоеуп на
кпнешнауа пдлука за
нивнпуп прпфесипналнп
ппределуваое.
Ушенициуе да се заппзнаау
и да ги прпщирау
знаеоауа за нивниуе
права вп и надвпр пд
ушилищуеуп
Разгпвпр и дискусија за
уекпвни пращаоа,
дпкплку има заклушпци
или бараоа се
прпследуваау дп сурушнауа
служба на ушилищуеуп
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Пкупмври
2019

Тим за ресурсен
пакеу,
Деуе правпбраниуел,
сурушна служба вп
ушилищуеуп

4

5
нпември 2019

нпември 2019

Нпември 2019

Нпември 2019

декември 2019

декември 2019

Ушенишки парламену

Тим за ресурсен
пакеу,
Деуе правпбраниуел,
Ушенишки парламену,
сурушна служба вп
ушилищуеуп,
Дирекупр
Ушенишки парламену,
Тим за ресурсен
пакеу, Деуе
правпбраниуел,
сурушна служба вп
ушилищуеуп
Дирекупр, сурушна
служба вп
ушилищуеуп,
Ушенишки парламену,

Тим за ресурсен
пакеу,
Деуе правпбраниуел,
сурушна служба вп
ушилищуеуп
Ушенишки парламену,
Тим за ресурсен
пакеу, Деуе
правпбраниуел,
сурушна служба вп
ушилищуеуп

5

3

4

4

3

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

13.

14.

15.

16.

17.

Дебауа: уесупвиуе на
знаеое се пбјекуивна
пценка за ушенициуе

Ушенициуе да ги искажау
свпиуе суавпви вп пднпс
на кприсуеоеуп на
уесупвиуе на знаеое при
фпрмираоеуп на пценкауа

Дебауа : Треба заврщнауа
екскурзија да се реализира
вп уреуа гпдина

Ушенициуе ги исуакнуваау
и ги бранау свпиуе
суавпви. Заклушпциуе и
размислуваоауа се
прпследуваау дп сурушнауа
служба.

Пдржуваое на редпвна
Седница на Ушенишкипу
парламену

Спрпведуваое акција „Мару
месец на бпрба прпуив
изпсуанпци“

Дебауа: Мпјауа идна
прпфесија

Реализираое рабпуилница:
Инуеркулуурнп
пбразпвание
18.

19.

Хуманиуарна акција

Разгпвпр и дискусија за
уекпвни пращаоа,
дпкплку има заклушпци
или бараоа се
прпследуваау дп сурушнауа
служба на ушилищуеуп

Намалуваое на брпјпу на
изпсуанпциуе вп
ушилищуеуп
Ушенициуе пд шеувруа
гпдина се заппзнаваау сп
разлишни прпфесии щуп
би им ппмпгналп вп
дпнесуваоеуп на
кпнешнауа пдлука за
нивнпуп прпфесипналнп
ппределуваое.
Ушенициуе суекнуваау
ппзиуивни суавпви кпн
другиуе кулуури и
негуваое на
разлишнпсуиуе.
Афирмираоеуп на
хуманиуе вреднпсуи кај
ушенициуе
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декември 2019

Февруари 2020

Февруари 2020

мару 2020

мару 2020

мару 2020

Мару 2020

Дирекупр, сурушна
служба вп
ушилищуеуп,
Ушенишки парламену
Тим за ресурсен
пакеу,
Деуе правпбраниуел,
Ушенишки парламену,
сурушна служба вп
ушилищуеуп,
Дирекупр
Ушенишки парламену,
Тим за ресурсен
пакеу, Деуе
правпбраниуел,
сурушна служба вп
ушилищуеуп
Ушенишки парламену,
сурушна служба вп
ушилищуеуп

Дирекупр, сурушна
служба вп
ушилищуеуп,
Ушенишки парламену

Тим за ресурсен
пакеу, ушеници, Деуе
правпбраниуел

Ушенишки парламену,
Тим за ресурсен
пакеу, сурушна
служба вп
ушилищуеуп,

4

5

3

5

4

4

5
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Пдржуваое на редпвна
Седница на Ушенишкипу
парламену

Дебауа: Пценкауа пд
мауурскипу испиу гп
пусликува пбјекуивнпуп
знаеоеуп на ушеникпу

Спрпведуваое екп акција вп
ушилищуеуп и ушилищнипу
двпр

Пдржуваое на редпвна
Седница на Ушенишкипу
парламену

Разгпвпр и дискусија за
уекпвни пращаоа,
дпкплку има заклушпци
или бараоа се
прпследуваау дп сурушнауа
служба на ушилищуеуп
Ушенициуе пд шеувруа
гпдина се заппзнаваау сп
разлишни прпфесии щуп
би им ппмпгналп вп
дпнесуваоеуп на
кпнешнауа пдлука за
нивнпуп прпфесипналнп
занимаое.
Спрабпука ппмеду
Младинскауа/ушенишка
прганизација и Екп пдбпр
вп ушилищуеуп,
згплемуваое на
екплпщкауа свесу кај
ушенициуе
Разгпвпр и дискусија за
уекпвни пращаоа,
дпкплку има заклушпци
или бараоа се
прпследуваау дп сурушнауа
служба на ушилищуеуп

Реализираое рабпуилница
за правауа на децауа: Мпја
пдлука, увпја пдлука

Се ппдига свесуа кај
ушенициуе за заеднишкпуп
дпнесуваое пдлуки и
ппдгпувенпсуа на
кпмпрпмис.

Пдржуваое на редпвна
Седница и изнесуваое
извещуај за рабпуауа на
Ушенишкипу парламену

Разгпвпр и дискусија за
уекпвни пращаоа,
дпкплку има заклушпци
или бараоа се
прпследуваау дп сурушнауа
служба на ушилищуеуп

мару 2020

април 2020

април 2020

април 2020

мај 2020

мај 2020

Ушенишки парламену,
Тим за ресурсен
пакеу, Деуе
правпбраниуел,
сурушна служба вп
ушилищуеуп
Тим за ресурсен
пакеу, ушеници пд
уреуа гпдина, Деуе
правпбраниуел,
сурушна служба вп
ушилищуеуп

Ушенишки парламену,
Тим за ресурсен
пакеу, Деуе
правпбраниуел,
насуавници, сурушна
служба вп
ушилищуеуп
Ушенишки парламену,
Тим за ресурсен
пакеу, Деуе
правпбраниуел,
сурушна служба вп
ушилищуеуп
Ушенишки парламену,
Тим за ресурсен
пакеу, Деуе
правпбраниуел,
сурушна служба вп
ушилищуеуп
Ушенишки парламену,
Тим за ресурсен
пакеу, Деуе
правпбраниуел,
сурушна служба вп
ушилищуеуп

3

4

5

3

4

3

Израбпуил: Тим за ресурсен пакеу
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Прилпг
Предлпг Екскурзии

ПРЕДЛПГ ЗА РЕАЛИЗИРАОЕ НА ЕКСКУРЗИЈА
вп ушебнауа 2019/2020 гпдина
Местп
(екскурзија дп ...)

Време на изведуваое/
времетраеое

Иуалија

Април-мај 2020
гпдина

Пхрид

Април-мај 2020
гпдина

Скппје

Пкупмври 2019
гпдина
Мару 2020 гпдина
Април/Мај 2020
гпдина

Скппје

Нпември-декември
2019
Пкупмври 2019

Мару-април 2020

Пдгпвпрен/
Пдгпвпрни
наставници

Класни
ракпвпдиуели на
уреуа гпдина
Класни
ракпвпдиуели на
прва гпдина
Насуавници пп
македпнски јазик
и лиуерауура
Насуавници пп
македпнски јазик
и лиуерауура
Насуавници пп
сппру и сппруски
акуивнпсуи
Насуавници пп
сппру и сппруски
акуивнпсуи
Насуавници пп
сппру и сппруски
акуивнпсуи
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Вид на
екскурзијата

Кулуурнп-наушнп
исуражувашка
екскурзија
Наушнп
исуражувашка
екскурзија
Ппсеуа на уеауар

Гпдина

Треуа
гпдина
Прва
гпдина
I, II, III и IV
гпдина

Ппсеуа на Саем на I, II, III и IV
книга
гпдина
Сппруски ден

Сиуе
ушеници

Есенски ден

Сиуе
ушеници

Прплеуен ден

Сиуе
ушеници
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Прилпг
Етишки кпдекс

ЕТИЧКИ КПДЕКС
за пценуваоетп на ппстигаоата на ушениците
Ппуреба пд еуишки кпдекс на пценуваоeуп:
Квалиуеунпуп пценуваое и кприсуеоеуп на резулуауиуе пд пценуваоеуп, ппкрај упа щуп
е заснпванп на сурушнп-прпфесипналнп знаеое, пднесуваое, вещуини и сппспбнпсуи на
насуавнициуе, има и мпрална димензија. Пценуваоеуп не е самп сурушна, ууку и хумана и
мпрална акуивнпсу кпја има влијание, пред се на ушенициуе, нп и на насуавнициуе и рпдиуелиуе.
Пд еуишки аспеку мнпгу важнп е инфпрмацииуе пд пценуваоеуп да не бидау уппуребени на
нашин сп кпј щуп ќе се ппвреди лишнпсуа на ушеникпу.
Целуа на кпдекспу е:
- да ја згплеми еуишнпсуа вп пценуваоеуп на ушенициуе и згплемуваое на дпвербауа вп
пбразпвнипу сисуем;
- да ги ппддржи ппзиуивниуе лишни и прпфесипнални вреднпсуи и прпфесипналнпуп
пднесуваое на врабпуениуе вп пбразпваниеуп кпи придпнесувааау за виспки и квалиуеуни
ппсуигаоа на ушенициуе;
- да ги ппууикне врабпуениуе вп пбразпваниеуп да разгпвараау и да ја прпценуваау
еуишнпсуа на сппсувениуе ппсуапки вп прпцеспу на пбразпваниеуп.
Еуишки ппределби на кпдекспу:
1. Пд дирекупрпу и сурушниуе спрабпуници:
- да спздаваау кулуура на правишнп и фер пценуваое вп ушилищуеуп;
- да ги защуиууваау правауа на приваунпсу вп пценуваоеуп на ушенициуе;
- да спрешау евенууална злпуппуреба на резулуауиуе пд пценуваоеуп вп ушилищуеуп;
- да пбезбедау праведен прпцес на жалби вп врска сп пценуваоеуп.
2. За насуавнициуе:
- да бидау неприсурасни, пбјекуивни, ппзиуивни, пувпрени и ппдгпувени да им дадау
ппддрщка и ппмпщ на ушенициуе вп прпцеспу на пценуваоеуп;
- сп свпеуп пднесуваое да прпмпвираау виспки мпрални вреднпсуи и да бидау пример за
ушенициуе;
- да ја избегнуваау секпја сиууација щуп мпже да преусуавува кпнфлику на инуереси,
неприсураснп и непринципиелнп пднесуваое вп прпцеспу на пценуваоеуп;
- да пдбијау секакпв вид на инуервенција, ппукуп, ппнуден сп цел да даваау пценка
разлишна пд заслуженауа;
- да се спрпуивсуавау на нееуишкп пценуваое на други субјекуи вп пценуваоеуп (ушеници,
рпдиуели и кплеги);
- да ја ппшиууваау лишнпсуа на ушеникпу и негпвиуе рпдиуели и да впдау грижа за
приваунпсуа на ушеникпу;
- да спрабпууваау сп кплегиуе сп цел да се ппдпбри пценуваоеуп;
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- да не правау дискриминација на ушенициуе пп кпја билп пснпва (наципнална, верска,
пплпва, спцијална и сл.).
3. За рпдиуелиуе:
- да се впздржау пд акуивнпсуи кпи непправданп би ги дпвеле нивниуе деца вп
ппвласуена пплпжба вп пценуваоеуп вп пднпс на другиуе деца;
- да ги ппшиууваау прпфесипналниуе пдлуки и спвеуи на насуавнициуе вп врска сп
пценуваоеуп на нивниуе деца;
- кај свпиуе деца да ги преппзнаваау и пппрешуваау евенууалниуе пбиди сп недпзвплени
ппсуапки да дпбијау ппппвплна пценка пд пбјекуивнп ууврденауа.
4. За ушенициуе:
- да се залагаау за праведнп и фер пценуваое на сиуе ушеници и да се спрпуивсуавау на
ппјави кпи дпведуваау дп неправеднп пценуваое;
- да ги ппшиууваау бараоауа и дпгпвпрениуе прпцедури вп врска сп пценуваоеуп и да се
инфпрмираау за ппследициуе пд неппшиууваое на правилауа;
- да не ппсуавуваау неприфауливи бараоа вп врска сп пценуваоеуп на нивниуе
ппсуигаоа;
- да ги ппшиууваау спвеуиуе на насуавнициуе ппврзани сп пценуваоеуп и ушеоеуп;
- да не се служау сп недпзвплени ппсуапки вп уекпу на презенуираоеуп на бараниуе
знаеоа и вещуини, и да пдбегнуваау да врщау билп каквп влијание (неппсреднп или ппсреднп)
сп цел некпј ушеник да се здпбие сп ппвиспка пценка пд реалнп заслуженауа.
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Прилпг
Кпдекс за пднесуваое на наставниците
К П Д Е К С
ЗА ПДНЕСУВАОЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ
1. ВПВЕДНА ПДРЕДБА
Ппределувајќи се за прпфесијауа прпсвеуен рабпуник насуавникпу се пбврзува:
 да спздава ушилищна клима вп кпја секпј ушеник и врабпуен ќе се шувсувува сигурнп,
ппшиууванп и пријаунп;
 свпјауа прпфесија да ја врщи спвеснп, пдгпвпрнп и хуманп;
 впспиуаниеуп и пбразпваниеуп на ушенициуе да му преусуавува највиспк имперауив вп
негпвпуп прпфесипналнп пднесуваое;
 да ја шува шесуа и благпрпдниуе урадиции на прпфесијауа прпсвеуен рабпуник;
 при врщеоеуп на свпјауа прпфесија не смее да прави никакви разлики ппради ппл,
наципналнпсу, пплиуишкп и верскп уверуваое и ппщуесувенп-екпнпмска пплпжба;
 да ја ппшиуува лишнпсуа на свпиуе ушеници, нивниуе рпдиуели и свпиуе кплеги.
2. НАСТАВНИКПТ И ЧАСПТ
1. Насуавникпу е дплжен на време да гп заппшне шаспу.
2. Шаспу уреба редпвнп да гп евиденуира, какп и пусууниуе ушеници.
3. Шаспу уреба максималнп да биде защуиуен пд спппщуенија, разгпвпри (суил на
кпмуницираое недплишен за прпфесијауа щуп ја изврщува), кпи не се вп врска сп планираниуе
задаши и ппсеуи кпи би гп пневпзмпжувале планиранипу уек на времеуп.
4. Ппсупјанп да се ангажира за щуп ппквалиуеунп и ппефикаснп планираое и реализираое на
насуавауа сп кпрекунпсу, пбјекуивнпсу и дпследнпсу вп свпеуп пднесуваое.
5. Шаспу уреба да се изведува сп кприсуеое на распплпживиуе спвремени насуавни средсува и
ппмагала сп кпи ќе се плеснува ушеоеуп.
3. ПРПФЕСИПНАЛНИПТ ЛИК НА НАСТАВНИКПТ
1. Насуавникпу е дплжен да ги ппшиуува закпнскиуе пдредби и пдлукиуе на прганиуе вп
ушилищуеуп и ппщирпкп;
2. Насуавникпу секпгащ и секаде уреба да внимава на свпјпу гпвпр кпј уреба да е јасен,
дпсуапен, дпсупинсувен и лиуерауурен.
3. Насуавникпу секпгащ уреба да служи за пример сп свпјпу изглед и пднесуваое:
 уреба да внимава на свпјпу надвпрещен изглед, хигиена и нашин на пблекуваое кпј
уреба да е вп рамкиуе на присупјнпуп (никпгащ да не забправи дека е мпдел за
иденуификација и дека рабпуи сп адплесценуи вп среднпуп ушилищуе шии инуересираоа,
ппуреби и други пдлики уреба да му се ппзнауи);
 секпгащ да внимава на свпјпу мпрален лик;
169

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

 насуавникпу не уреба да се излпжува вп јавнпсуа ппд дејсувп на алкпхпл, дрпга или
вп афекуивна спсупјба;
 свпјауа рабпуа вп пбразпвнауа дејнпсу да не ја злпуппуребува за лишна кпрису кпја
мпже да гп дпведе вп пращаое негпвпуп дпсупинсувп и прпфесипнализам;
 да биде лишнпсу вп кпја мпже да се има дпверба благпдарение на уакуишнпсуа,
љубезнпсуа, кплегијалнпсуа, хуманпсуа и разбираоеуп на другиуе и кпја вп ушилищуеуп
и ппщирпкауа средина има авуприуеу и углед какп рабпуник и шпвек.
4. Секпј насуавник е дплжен прпфесипналнп да се успврщува преку кприсуеое на сурушна
лиуерауура, ппсеуа на семинари, размена на искусува сп кплеги, инфпрмации дпбиени пд
инуернеу и др.
4. НАСТАВНИКПТ И УЧЕНИКПТ
1. Насуавникпу е дплжен да ја ппшиуува лишнпсуа на секпј ушеник.
2. Насуавникпу е пбврзан прпфесипналнп и шеснп да се пднесува кпн секпј ушеник без пглед на
впзрасуа, пплпу, верауа, наципналнпсуа, угледпу и импунауа спсупјба на семејсувпуп на кпе
припада.
3. Да верува дека секпј ушеник мпже да науши и дплжен е на секпј ушеник упа да му гп
пвпзмпжи.
4. Секпгащ да ја ппууикнува и негува сампсупјнпсуа, криуишкипу суав и креауивнауа мисла на
ушеникпу.
5. Насуавникпу бара навременп и квалиуеунп да ги изврщува свпиуе задаши и упа редпвнп гп
следи и вреднува.
6. Насуавникпу јавнп ги пценува ппсуигаоауа на ушенициуе, реалнп, без пглед на преухпдниуе
пценки и други факупри кпи влијаау врз пбјекуивнпсуа вп пценуваоеуп.
7. Ги уши ушенициуе какп да ги самппценуваау сппсувениуе ппсуигаоа.
8. Да има пдгпвпрен пднпс кпн срединауа и услпвиуе или средсувауа сп кпи ја реализира
свпјауа дејнпсу.
9. Да им ппмага на ушенициуе кпи запсуануваау вп спвладуваоеуп на насуавнауа мауерија.
10. Да им ппмага за прпщируваое на знаеоауа на ушенициуе кпи ппкажуваау инуелекууална
љубппиунпсу и инуерес за изушуванауа насуавна мауерија.
11. Вп рабпуауа сп ушенициуе не ги искажува свпиуе пплиуишки убедуваоа и ппределуваоа и
не дпзвплува прппагираое на билп какви пплиуишки идеплпгии.
12. Сп лишен пример и сп сиуе средсува се бпри прпуив пришиниуелиуе на бплесуиуе на
зависнпсу и други девијануни ппјави.
13. Насуавникпу никпгащ физишки и психишки не гп малуреуира ушеникпу и не се служи сп
заплащуваое, уцени, закани и други фпрми на негауивнп пднесуваое (не уреба да
пракуикува насилна кпмуникација).
14. Сп ушенициуе кпнфликуиуе ги рещава МУДРП и сп разгпвпри сппдвеуни на пбразпваниеуп и
впспиунп-пбразпвнауа дејнпсу щуп ја изврщува.
15. Секпј насуавник бара пд ушенициуе уреднп, присупјнп и дисциплиниранп пднесуваое и
на секпј вид неприфауливп и девијанунп пднесуваое вп класпу или надвпр пд негп се
пшекува веднащ да реагира и да укажува, инфпрмира за ппсупешкпуп ппведение.
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16. Насуавникпу е дплжен да гп спслуща секпј ушеник кпј ќе му се пбрауи за ппмпщ вп
рещаваоеуп на прпблеми, да му ппмпгне или да гп упауи кај сурушнп лице вп или надвпр пд
ушилищуеуп.
5. НАСТАВНИКПТ И РПДИТЕЛПТ
1. Насуавникпу е вп ппсупјана кпмуникација сп рпдиуелпу и е дплжен:





навременп да гп ппвикува, извесуува и да ги ппшиуува негпвиуе аргуменуи;
да бара негпва спрабпука и ангажман вп рещаваоеуп на прпблемиуе;
да му ја кажува висуинауа на уакуишен нашин;
да гп упауува дп кпмпеуенуни лица кпга упј не е вп спсупјба да ппмпгне.

2. За ппдпбруваое на спрабпукауа сп рпдиуелиуе вп функција на ппдпбруваое на впспиунппбразпвнауа рабпуа пдредена е „Пувпрена недела на ушилищуеуп за рпдиуелиуе“ кпга
рпдиуелиуе ќе мпжау медудругпуп да бидау и набљудуваши на насуавнипу шас.
6. ПДНПСПТ МЕДУ НАСТАВНИЦИТЕ
1. Насуавникпу е дплжен да гп ппшиуува секпј свпј кплега и медусебнп да спрабпуува.
2. Насуавникпу е дплжен да ги цени и ппшиуува сурушнпсуа и дпсупинсувпуп на секпј насуавник
вп кпмуникацијауа сп ушенициуе, рпдиуелиуе и други лица.
3. Насуавникпу е дплжен да биде акуивен шлен на насуавнишки спвеу и сп упа да ппмага вп
реализацијауа на впспиунп-пбразпвнауа дејнпсу вп ушилищуеуп.
4. Насуавникпу е дплжен да ги ппшиуува и да се пднесува сппред пдлукиуе на Насуавнишки
спвеу.
5. Насуавникпу е дплжен да биде максималнп ангажиран вп рабпуауа и дејнпсуа на Акуивпу
на кпј припада.
6. Насуавникпу уреба да се пднесува кпн кплегиуе какп щуп упј сака уие да се пднесуваау
кпн негп - да искажува ппшиу без пглед на индивидуалниуе разлики вп суавпви, уплеранција и
урпеливпсу вп медусебнауа кпмуникација.
7. Да придпнесе вп пбезбедуваоеуп и спздаваоеуп на ппвплна ушилищна аумпсфера сп
услпви за креауивнпсу и кпнсурукуивна рабпуа.
7. НАСТАВНИКПТ И УЧИЛИШТЕТП
1. Насуавнпкпу е дплжен да се грижи за целипу ушилищуенпрпсупр и импу, ппсебнп за
кабинеупу (специјализиранауа ушилница вп кпја пдржува насуава).
2. Насуавникпу уреба да гп ппшиуува Правилникпу за кприсуеое на кпмпјууериуе и ппупищанипу
Дпгпвпр кпј гп пбврзува да ги ппшиуува пдредбиуе пд правилникпу за кприсуеое на
кпмпјууериуе.
3. Насуавникпу уреба да прифауи дека, дпдека се напда вп ушилищуеуп, упј е на дплжнпсу,
целп време и насекаде.
Секпј насуавник се пбврзува да гп ппшиуува и спрпведува пвпј Правилник.
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Прилпг
Кпдекс за пднесуваое на ушениците

К ПД Е К С
ЗА ПДНЕСУВАОЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
1. ВПВЕДНА ПДРЕДБА
Сп пвпј кпдекс се прппищуваау правауа и пдгпвпрнпсуиуе на лицауа редпвни ушеници вп
СПУ Гимназијауа “Дпбри Даскалпв” вп Кавадарци, сп цел исуиуе да имаау јасна слика за свпјауа
пплпжба и улпга вп ушилищуеуп.
Пвпј мауерјал (кпдекс) е ппследица на уверуваоеуп дека навременпуп и прецизнп
инфпрмираое на ушенициуе за пбврскиуе щуп се пшекуваау пд нив е неппхпднп за да се
елиминираау мнпгу недпразбираоа и кпнфликуни сиууации, какп и услпв за ппефикасни и
успещнп реализираое на ппсуавениуе впспиунп-пбразпвни цели.
Ушенициуе се дплжни да се придржуваау на ушилищниуе прпписи, какп и да ги ппшиууваау
закпнскиуе пдредби и пдлукиуе на прганиуе вп ушилищуеуп.
2. УЧЕНИКПТ И НЕГПВИПТ ПДНПС КПН УЧЕОЕТП


Ушеникпу е дплжен редпвнп и навременп да дпада на насуава – да биде вп ушилницауа 5
минууи пред ппшеупкпу на шаспу. Насуавауа заппшнува вп 7:00 шаспу преупладне, пднпснп
вп 13:00 шаспу пппладне.



Ушенициуе имаау пп два гплеми пдмпра: првипу сп ураеое пд 20 мин. меду 2 и 3 шас и
вуприпу пдмпр меду 4 и 5 шас сп времеураеое пд 10 мин. За време на малиуе пдмпри
ушенициуе да не ја напущуаау ушилищнауа зграда, ууку се дплжни да бидау вп ушилнициуе
пред да ппшне нареднипу шас.



Влезпу вп ушилищнауа зграда за ушенициуе е врауауа пд кај двпрпу на црквауа Св.
Димиурија.



Пд ушеникпу се пшекува секпгащ да биде ппдгпувен за рабпуа – насуава.



Да пракуикува ушеое сп разбираое кпе бара акуивираое на мислпвнипу прпцес и
увпрешки пднпс кпн спдржиниуе щуп се изушуваау, а не механишкп ушеое (ушеое
напамеу).



Да уши не самп за дпбиваое на виспкауа пднпснп ппсакуванауа пцеана, ууку ппради
свесуа дека сп ушеоеуп дпада дп неппхпдни знаеоа, вещуини, умееоа, навики и др., кпи
ќе му кприсуау вп иднина.
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Да има предвид дека гпдищнауа пценка пп насуавниуе предмеуи се ууврдува врз пснпва
на ппкажаниуе резулуауи вп уекпу на гпдинауа, а не пд ппследнпуп уримесешие. Таа е
пдраз на залагаоеуп вп уекпу на целауа насуавна гпдина.



Криуишки да се псврнува и да ги прпценува сппсувениуе ппсуигнуваоа.



Да не ја ппремеуува планиранауа рабпуа на шаспу, сп упа щуп ќе задпцнува, разгпвара
или ќе предизвикува кпнфликуни сиууации.



Не се дпзвплени спппщуенија за забави на пгласна уабла или за време на шаспу
кпи не се вп прганизација на Ушенишкауа заедница на ушилищуеуп.



Ппжелнп е да шленува вп некпја пд слпбпдниуе ушенишки акуивнпсуи пп сппсувена желба,
вп зависнпсу пд инуереспу кпн пдредени прпграмски спдржини.



На ушеникпу не му е дпзвпленп да јаде или да чвака гума за чвакаое за време на шаспу.



Забранеуп е (закпнска пдредба) билп каквп пплиуишкп и верскп прганизираое и
дејсувуваое вп ушилищуеуп.



Секпе задпцнуваое или намернп пусусувуваое пд шас (бегаое) класнипу ракпвпдиуел гп
регулира какп непправданп пусусувп.



Акп направи ппвеќе пд пеунаесеу (15) непправдани изпсуанпци вп уекпу на првпуп
пплугпдие му се изрекува педагпщка мерка пусурануваое пд ушилищуеуп. Пваа мерка се
изрекува и акп ушеникпу вп уекпу на првпуп пплугпдие ппкаже недпвплен успех пп
ппвеќе пд щесу (6) насуавни предмеуи.



Вп слушај насуавникпу да пусусувува пд шас пд билп кпи пришини, ушенициуе ќе бидау
инфпрмирани пд дежурнипу насуавник, сурушнипу спрабпуник или дирекупр, дп
нареднипу шас да бидау вп ушилищнипу двпр и присупјнп се пднесуваау.



За непправдани изпсуанпци пд насуавауа какп и за други ппвреди на дплжнпсуиуе и
неиспплнуваое на пбврскиуе се изрекуваау следниве педагпщки мерки:
 писмена пппмена;
 пппмена пред пусурануваое пд ушилищуеуп;
 пусурануваое пд ушилищуеуп.

 За ушеникпу кпј изпсуанува пд пправдани пришини, рпдиуелпу или суарауелпу е дплжен
да гп извесуи ракпвпдиуелпу на паралелкауа вп исуипу ден или најдпцна дп нареднипу
класен шас и да дпсуави писмен дпкумену за исупуп (лекарска белещка).
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 Ушеникпу кпј пд пправдани пришини кпнуинуиранп не ја следел насуавауа 200 шаса пд
предвиденипу брпј шаспви пплага испиу на гпдинауа.
 Ушеникпу кпј направил најмалку една уреуина пправдани и непправдани изпсуанпци пд
вкупнипу фпнд шаспви пп пдредени насуавни предмеуи ууврдени сп насуавнипу план, пплага
испиу на гпдинауа пп уие предмеуи.
 Ушеникпу кај кпј се забележува нередпвнп ппсеууваое на насуавауа, знашиуелнп
намалуваое на успехпу вп ушеоеуп или манифесуираое на разлишни пблици на несппдвеунп
пднесуваое вп ушилищуеуп, се упауува на спвеууваое кај психплпгпу на ушилищуеуп.
 Ушеникпу кпј ппкажува нередпвнпсу вп насуавауа (направил над 10 непправдани или над
100 пправдани изпсуанпци), намален успех вп насуавауа (има негауивна пценка пп 3 или
ппвеќе предмеуи), се пднесува аспцијалнп или ануиспцијалнп, негпвипу рпдиуел пднпснп
суарауел се ппканува на спвеууваое вп ушилищуеуп.
 Ушенициуе мпже да пусусувуваау пд насуавауа ппради ушесувп вп разни сппруски клубпви
или наупревари и разни кулуурнп-умеунишки друщува самп акп дпбијау преухпднп
пдпбруваое пд класнипу ракпвпдиуел за еден ден, пднпснп пд Дирекупрпу на ушилищуеуп за
ппвеќе пд еден ден, нп вп спгласнпсу сп рпдиуелпу.


Ппведениеуп се пценува какп примернп, дпбрп и незадпвплиуелнп.

 Сп примернп ппведение се пценува ушеник кпј ги испплнува услпвиуе:
- редпвнп ја ппсеуува насуавауа;
- не ппкажува недпвплен успех кај ппвеќе пд два насуавни предмеуи вп уекпу на гпдинауа;
- гп ппшиуува кпдекспу на пднесуваое на ушенициуе;
- нема ппвеќе пд 10 непправдани изпсуанпци.
 Сп дпбрп ппведение се пценува ушеник кпј ги испплнува услпвиуе:
- има направенп пд 11 дп 15 непправдани изпсуанпци;
- ппкажува недпвплен успех пд 3 дп 5 насуавни предмеуи;
- има направенп други ппвреди на дплжнпсуа за писмена пппмена пд Спвеупу на паралелкауа
или дирекупрпу.
 Сп незадпвплиуелнп ппведение се пценува ушеник кпј испплнува еден пд услпвиуе;
- има направенп пд 16 дп 25 непправдани изпсуанпци;
- ппкажува недпвплен успех пп ппвеќе пд пеу насуавни предмеуи вп уекпу на насуавнауа гпдина;
- има направенп ппуещка ппвреда на дплжнпсуа и му е изрешена педагпщка мерка пд
Насуавнишкипу спвеу.
3. УЧЕНИКПТ И НЕГПВИПТ ПДНПС КПН НАСТАВНИКПТ И СПУЧЕНИКПТ
 Ушеникпу има правп да ппсуавува пращаоа за сè пна щуп не му е јаснп вп врска сп
насуавнауа мауерија, и пд насуавникпу да бара дппплниуелни и дпдауни инфпрмации за
спдржини щуп се вп негпв дпмен.
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 Ушеникпу да ппседува кпмуникациска кулуура пспбенп за време на шаспу, а упа знаши да
гп следи внимауелнп излагаоеуп на насуавникпу или спушеникпу и дури ппупа да
присуапи сп впзврауна инфпрмација пп преухпднп дпбиенауа дпзвпла пд насуавникпу.
 Вп свпиуе пдгпвпри, кпменуари и забелещки да уппуребува јасни, недвпсмислени изрази
на лиуерауурен јазик.
 Има правп да гп изрази свпеуп незадпвплсувп пд дпбиенауа пценка, нп упа да гп супри на
кулуурен нашин, без да гп ппвреди дпсупинсувпуп на насуавникпу.
 Да ја ппшиуува лишнпсуа на насуавникпу, спушеникпу, псуанауиуе врабпуени, какп и други
лица вп и надвпр пд ушилищуеуп, без пглед на сппспбнпсуиуе, спцијалнауа пплпжба,
пплпу, наципналнпсуа и верписппвесуа.
 Да не кприсуи ппгрдни, навредливи и вулгарни изрази кпи се недплишни на ликпу на
ушеникпу, а кпи секпгащ нпсау ненаклпнеупсу.
 Да ги цени знаеоауа на спушенициуе, какп и да не ги пмалпважува другиуе вп
ушилищуеуп и надвпр пд негп, да не манифесуира агресивнпсу, неуплеранунпсу, желба за
дпминација, бплна сампуверенпсу и слишнп.
 Да ги ппшиуува суавпвиуе на другиуе и упгащ кпга уие се разлишни пд негпвиуе.
 Да ппкаже спремнпсу да му ппмпгне на спушеникпу кпга е вп незгпда, кпга има прпблеми
вп прпцеспу на ушеоеуп, какп и да спшувсувува сп ушенициуе кпи имаау здравсувени и
спцијални прпблеми.
 Дпбрпнамернп и без уенденципзнпсу да им укаже на слабпсуиуе на свпиуе спушеници, сп
щуп гп щуиуи угледпу - ликпу на ушеникпу и на ушилищуеуп.
 Ушеникпу мпже да ппбара ппмпщ пд насуавникпу или сурушнипу спрабпуник-психплпг,
педагпг вп надминуваоеуп на пдредени дилеми и прпблеми на инуимен план или
ппврзани сп ушеоеуп.
4. УЧЕНИКПТ И НЕГПВИПТ ПДНПС КПН РАБПТНАТА СРЕДИНА
Ушенициуе се дплжни да имаау пдгпвпрен пднпсу кпн кпмпјууериуе, нагледниуе
средсува, инвенуарпу, другиуе мауеријални дпбра и услпвиуе вп кпи се рабпуи вп
ушилищуеуп.
Ушеникпу е дплжен да гп ппшиуува Правилникпу за кприсуеое на кпмпјууериуе пд
ушенициуе и насуавнициуе.
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Ушеникпу е дплжен да гп ппшиуува Дпгпвпрпу сп кпј се задплжува сп кпмпјууер.
Ушеникпу има перманенуна задаша за пдржуваое на хигиенауа вп ушилницауа,
ушилищнауа зграда, ушилищнипу двпр и неппсреднауа пкплина на ушилищуеуп.
Дежурниуе ушеници за време на пдмпрпу уреба да се вп ушилницауа и да гп
следау пднесуваоеуп на ушенициуе. Исуп уака, дплжни се секпја насуанауа прпмена и
евенууална щуеуа на кпмпјууерпу или другп нагледнп средсувп, инвенуар иун., да ја
пријавау кај дежурнипу прпфеспр пп гпдина, класнипу ракпвпдиуел или сурушна
служба. За секпја направена щуеуа пдгпвара ушеникпу, ја надпмесуува щуеуауа и
дпбива педагпщка мерка.
На ушеникпу не му е дпзвпленп внесуваое и уппуреба на алкпхпл, дрпга, запаливи
мауеријали, експлпзивни мауеријали и други средсува сп кпи се загрпзува безбеднпсуа
вп и надвпр пд ушилищуеуп, вп спрпуивнп ушеникпу дпбива педагпщка мерка –
пусурануваое пд ушилищуеуп.
Пущеоеуп цигари се забранува вп ушилищнауа зграда.
Забранеуп е кприсуеое на мпбилниуе уелефпни вп уекпу на насуавнипу прпцес,
фпупграфираое или снимаое видеп клиппви, вп спрпуивнп ќе биде изрешена сппдвеуна
педагпщка мерка.
Ушеникпу уреба присупјнп да е пблешен (вп пблека щуп гп ппкрива супмакпу, не вп
куси пануалпни и здплнищуа).
За време на шаспу забранеуп е нпсеое капа, пшила за спнце, какп и сиуе видпви
пирсинг.
Ушенициуе да се урудау ушилищуеуп да биде пријауен и безбеден амбиену за негп и сиуе
други.
Пд ушеникпу се пшекува пупадпциуе да ги смесуи упкму пнаму каде е предвиденп да се
најдау - вп кпрпа за пупадпци, а не низ ушилницауа, хплпу и ушилищнипу двпр.
Секпја намернп направена щуеуа се наплауува пд суприуелпу, дпкплку исуипу е
ппзнау или сплидарнп пд сиуе ушеници акп суприуелпу е неппзнау. Исуп уака, се
дпбива сппдвеуна педагпщка мерка.
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Прилпг
Наспки за рабпта на класен шас

НАСПКИ ЗА РАБПТА НА КЛАСЕН ЧАС ВП УЧЕБНАТА 2019/2020 гпдина
Сп Закпнпу за среднп пбрапвание (дпнесен вп 2011 гпдина) на шаспу на ракпвпдиуелпу на
паралелкауа е предвиденп да се реализираау спдржини пд Прпграмауа за Пбразпвание за
живпуни вещуини. За пваа прпграма беще изврщена дисеминација за класниуе ракпвпдиуели и
заинуересираниуе насуавници, а беа изведени и рабпуилници вп ппвеќе паралелки пд
ушилищнипу психплпг и пбушени насуавници.
Прпграмауа „Пбразпвание за живпуни вещуини“ има цел да придпнесе за лишнипу и
спцијалнипу развпј на ушенициуе, на упј нашин щуп гп ппмага развпјпу на психпспцијалниуе
вещуини, псппспбувајќи ги ушенициуе за успещнп справуваое сп предизвициуе на
секпјдневнипу живпу.
Сп насуавнауа прпграма пд пваа пбласу на ушенициуе им се пвпзмпжува да ги применуваау
свпиуе знаеоа вп градеое здрави пблици на пднесуваое, а да ги избегнуваау пние видпви на
пднесуваое щуп се закана за нивнпуп лишнп, емпципналнп и спцијалнп здравје.
Класниуе ракпвпдиуели ќе изгпувау гпдищни и уемауски планираоа сп спдржини пд
насуавнауа прпграма за пбразпвание за живпуни вещуини пп сппсувен избпр, нп ургнувајќи пд
ппуребиуе, мпжнпсуиуе и инуересиуе на ушенициуе вп паралелкауа сп кпја рабпуи, какп и пд
акууелни насуани и живпуни сиууации вп паралелкауа, вп ушилищуеуп и вп ппщирпкпуп
ппкружуваое.
Спдржиниуе се групирани вп 7 прпграмски уеми: Лишен развпј, Здравп живееое, Пднпси сп
другиуе, Пдгпвпрнп градансувп, Пднпс кпн живпунауа средина, Глпбални прпцеси и влијанија и
Ппдгпупвка за псампсупјуваое.
За израбпууваое на ппдгпупвкиуе какп и за реализацијауа на рабпуилнициуе, класниуе
ракпвпдиуели мпже да гп кприсуау Прирашникпу сп примери на рабпуилници пд каде мпжау да
црпау идеи за неппсредна реализација на целиуе на прпграмауа. Прирашникпу за прпграмауа за
Пбразпвание за живпуни вещуини на класниуе ракпвпдиуели ќе им ја плесни рабпуауа, какп вп
планираоеуп, уака и вп самауа реализација на целиуе на прпграмауа.
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Прилпг
Календар за прганизација на ушебната 2019/2020 гпдина
КАЛЕНДАР
за прганизација на ушебната 2019/2020 гпдина вп јавните средни ушилищта
Шлен 1
Сп пвпј календар се ууврдува прганизираоеуп на ушебнауа гпдина вп јавниуе средни
ушилищуа спгласнп прпграмскиуе целини вп насуавнауа гпдина: пплугпдие, други фпрми на
впспиунп-пбразпвна дејнпсу и ушенишки пдмпр за ушебнауа 2019/2020 гпдина.
Шлен 2
Ушебнауа гпдина вп јавниуе средни ушилищуа ппшнува на 1 сепуември 2019 гпдина, а
заврщува на 31 авгусу 2020 гпдина.
Насуавнауа гпдина заппшнува на 2 сепуември 2019 гпдина и заврщува на 10 јуни 2020
гпдина, псвен за ушенициуе пд заврщнауа гпдина пд гимназискп пбразпвание, сурушнп
пбразпвание сп шеуиригпдищнп и уригпдищнп ураеое на пбразпваниеуп, умеунишкп
пбразпвание и среднп сурушнп пбразпвание за ушеници сп ппсебни пбразпвни ппуреби за кпи
редпвнауа насуава заврщува на 19 мај 2020 гпдина.
Шлен 3
Насуавнауа гпдина ја спшинуваау две пплугпдија – I и II пплугпдие.
Првпуп пплугпдие заппшнува на 2 сепуември 2019 гпдина и заврщува на 31 декември
2019 гпдина.
Вупрпуп пплугпдие заппшнува на 21 јануари 2020 гпдина и заврщува на 10 јуни 2020
гпдина.
Шлен 4
Вп уекпу на ушебнауа гпдина ушенициуе кприсуау зимски и леуен пдмпр.
Зимскипу пдмпр заппшнува на 1 јануари 2020 гпдина и заврщува на 20 јануари 2020
гпдина.
Леунипу пдмпр заппшнува на 11 јуни 2020 гпдина и заврщува на 31 авгусу 2020 гпдина.
Шлен 5
За ушенициуе пд заврщниуе гпдини на среднпуп пбразпвание кпи ќе пплагаау државна
мауура, ушилищна мауура или заврщен испиу вп јунскипу испиуен рпк, јавниуе средни ушилищуа
вп времеуп пд 20 мај дп 26 мај 2020 гпдина прганизираау ппдгпувиуелна насуава, кпнсулуации и
други фпрми на ппмпщ за ушенициуе кпи уреба да пплагаау ппправни испиуи, испиу на гпдинауа,
дппплниуелни испиуи, испиуи за ппбрзп напредуваое, мауурски и заврщни испиуи.
За ушенициуе пд заврщниуе гпдини на среднпуп пбразпвание кпи ќе пплагаау државна
мауура, ушилищна мауура или заврщен испиу вп авгусупвскипу испиуен рпк, јавниуе средни
ушилищуа вп времеуп пд 16 јуни дп 30 јуни 2020 гпдина прганизираау ппдгпувиуелна насуава,
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кпнсулуации и други фпрми на ппмпщ за ушенициуе кпи уреба да пплагаау ппправни испиуи,
испиу на гпдинауа, дппплниуелни испиуи, испиуи за ппбрзп напредуваое, мауурски и заврщни
испиуи.
Јавниуе средни ушилищуа вп времеуп пд 12 јуни дп 19 јуни 2020 гпдина и пд 10 авгусу дп
14 авгусу 2020 гпдина прганизираау ппдгпувиуелна насуава, кпнсулуации и други фпрми на
ппмпщ за ушенициуе кпи уреба да пплагаау ппправни испиуи, испиу на гпдинауа, дппплниуелни
испиуи и испиуи за ппбрзп напредуваое.
Шлен 6
Ексуерниуе испиуи пд државнауа мауура вп гимназискпуп пбразпвание вп јунскипу
испиуен рпк се спрпведуваау вп следниве уермини:
- македпнски јазик и лиуерауура, албански јазик и лиуерауура, пднпснп уурски јазик и
лиуерауура на 30 мај 2020 гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу;
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, пднпснп руски јазик на 11 јуни 2020
гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу;
- хемија, физика, биплпгија, исуприја, филпзпфија и спциплпгија на 13 јуни 2020 гпдина
сп ппшеупк вп 10 шаспу;
- мауемауика на 15 јуни 2020 гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу.
За ушенициуе пд суав 1 на пвпј шлен кпи вп јунскипу испиуен рпк не пплпжиле дел или
сиуе испиуи пд државнауа мауура вп гимназискпуп пбразпвание или пд пправдани пришини не
пплагале државна мауура или пд пправдани пришини не пплагале државна мауура или дел пд
државна мауура вп гимназискпуп пбразпвание вп јунскипу испиуен рпк, се прганизира вупр
испиуен рпк вп авгусу вп следниуе уермини:
- македпнски јазик и лиуерауура, албански јазик и лиуерауура, пднпснп уурски јазик и
лиуерауура на 11 авгусу 2020 гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу;
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, пднпснп руски јазик на 12 авгусу 2020
гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу;
- хемија, физика, биплпгија, исуприја, филпзпфија и спциплпгија на 13 авгусу 2020
гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу;
- мауемауика на 14 авгусу 2020 гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу.
Ексуерниуе испиуи пд државнауа мауура вп умеунишкпуп пбразпвание вп јунскипу
испиуен рпк се спрпведуваау вп следниве уермини:
- македпнски јазик и лиуерауура, албански јазик и лиуерауура, пднпснп уурски јазик и
лиуерауура на 30 мај 2020 гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу;
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, пднпснп руски јазик на 11 јуни 2020
гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу;
- исуприја, филпзпфија, пднпснп есуеуика на 13 јуни 2020 гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу.
За ушенициуе пд суав 3 на пвпј шлен кпи вп јунскипу испиуен рпк не пплпжиле дел или
сиуе испиуи пд државнауа мауура вп умеунишкпуп пбразпвание или пд пправдани пришини не
пплагале државна мауура или дел пд државнауа мауура вп умеунишкпуп пбразпвание вп
јунскипу испиуен рпк, се прганизира вупр испиуен рпк вп авгусу вп следниуе уермини:
- македпнски јазик и лиуерауура, албански јазик и лиуерауура, пднпснп уурски јазик и
лиуерауура на 11 авгусу 2020 гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу;
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- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, пднпснп руски јазик на 12 авгусу 2020
гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу;
- исуприја, филпзпфија, пднпснп есуеуика на 13 авгусу 2020 гпдина сп ппшеупк вп 10
шаспу.
Ексуерниуе испиуи пд државнауа мауура вп шеуиригпдищнпуп сурушнп пбразпвание вп
јунскипу испиуен рпк се спрпведуваау вп следниве уермини:
- македпнски јазик и лиуерауура, албански јазик и лиуерауура, пднпснп уурски јазик и
лиуерауура на 30 мај 2020 гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу;
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, пднпснп руски јазик на 11 јуни 2020
гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу;
- хемија, физика, биплпгија, исуприја и бизнис на 13 јуни 2020 гпдина сп ппшеупк вп 10
шаспу;
- мауемауика на 15 јуни 2020 гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу.
За ушенициуе пд суав 5 на пвпј шлен кпи вп јунскипу испиуен рпк не пплпжиле дел или
сиуе испиуи пд државнауа мауура вп шеуиригпдищнпуп сурушнп пбразпвание или пд пправдани
пришини не пплагале државна мауура или дел пд државнауа мауура вп шеуиригпдищнпуп
сурушнп пбразпвание вп јунскипу испиуен рпк, се прганизира вупр испиуен рпк вп авгусу вп
следниуе уермини:
- македпнски јазик и лиуерауура, албански јазик и лиуерауура, пднпснп уурски јазик и
лиуерауура на 11 авгусу 2020 гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу;
- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, пднпснп руски јазик на 12 авгусу 2020
гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу;
- хемија, физика, биплпгија, исуприја и бизнис на 13 авгусу 2019 гпдина сп ппшеупк вп 10
шаспу;
- мауемауика на 14 авгусу 2020 гпдина сп ппшеупк вп 10 шаспу.
Инуерниуе испиуи пд избпрнипу дел на државнауа мауура се спрпведуваау вп уермини
ууврдени пд ушилищнауа мауурска кпмисија на предлпг на сппдвеуниуе ушилищни предмеуни
кпмисии и упа:
- вп јунскипу испиуен рпк вп перипдпу пд 16 дп 30 јуни 2020 гпдина и
- вп авгусупвскипу испиуен рпк вп перипдпу пд 17 авгусу дп 21 авгусу 2020 гпдина.
Презенуацијауа и пдбранауа на прпекунауа задаша за ушенициуе пд гимназискпуп и
среднпуп сурушнп пбразпвание се реализира вп перипдпу пд 11 мару дп 22 април 2020 гпдина,
и пд 19 авгусу дп 25 авгусу 2020 гпдина.
Презенуацијауа и пдбранауа на прпекунауа задаша за ушенициуе пд среднпуп умеунишкп
пбразпвание се реализира вп перипдпу пд 11 мару дп 13 мај 2020 гпдина и пд 19 авгусу дп 25
авгусу 2020 гпдина.
Шлен 7
Ушилищнауа мауура вп гимназискпуп пбразпвание, ушилищнауа мауура вп умеунишкпуп
пбразпвание и заврщнипу испиу вп шеуиригпдищнпуп сурушнп пбразпвание се спрпведуваау вп
два испиуни рпка и упа: јуни и авгусу.
Вп јунскипу испиуен рпк:
- задплжиуелен дел (македпнски јазик и лиуерауура, албански јазик и лиуерауура,
пднпснп уурски јазик и лиуерауура) на 12 јуни 2020 гпдина сп ппшеупк вп 9 шаспу.
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Вп авгусупвскипу испиуен рпк:
- задплжиуелен дел (македпнски јазик и лиуерауура, албански јазик и лиуерауура,
пднпснп уурски јазик и лиуерауура) на 17 авгусу 2020 гпдина сп ппшеупк вп 9 шаспу.
Испиупу пд избпрнипу дел на ушилищнауа мауура вп гимназискпуп и вп умеунишкпуп
пбразпвание, испиупу пд избпрнипу дел на заврщнипу испиу вп шеуиригпдищнпуп сурушнп
пбразпвание и прпекунауа задаша се спрпведуваау вп уермини ууврдени пд ушилищнауа
мауурска кпмисија на предлпг на сппдвеуниуе ушилищни предмеуни кпмисии и упа:
- вп јунскипу испиуен рпк вп времеуп пд 16 јуни дп 30 јуни 2020 гпдина, и
- вп авгусупвскипу испиуен рпк вп времеуп пд 18 авгусу дп 24 авгусу 2020 гпдина.
Презенуацијауа и пдбранауа на прпекунауа задаша за ушенициуе пд гимназискпуп и среднп
сурушнп пбразпвание се реализира вп перипдпу пд 11 мару дп 22 април 2020 гпдина, и пд 19
авгусу дп 25 авгусу 2020 гпдина.
Презенуацијауа и пдбранауа на прпекунауа задаша за ушенициуе пд среднпуп умеунишкп
пбразпвание се реализира вп перипдпу пд 11 мару дп 13 мај 2020 гпдина, и пд 19 авгусу дп 25
авгусу 2020 гпдина.
Шлен 8
Заврщнипу испиу вп уригпдищнпуп сурушнп пбразпвание се спрпведува вп ури испиуни
рпка и упа: јуни, авгусу и јануари.
Вп јунскипу рпк:
- македпнски јазик и лиуерауура, албански јазик и лиуерауура, пднпснп уурски јазик и
лиуерауура на 12 јуни 2020 гпдина сп ппшеупк вп 9 шаспу.
Вп авгусупвскипу рпк:
- македпнски јазик и лиуерауура, албански јазик и лиуерауура, пднпснп уурски јазик и
лиуерауура на 17 авгусу 2020 гпдина сп ппшеупк вп 9 шаспу.
Вп јануарскипу рпк - за време на зимскипу пдмпр на ушенициуе.
Индивидуалнауа пракуишна рабпуа вп уригпдищнпуп сурушнп пбразпвание се спрпведува
вп уермини ууврдени пд ушилищнауа мауурска кпмисија на предлпг на сппдвеуниуе ушилищни
предмеуни кпмисии.
Шлен 9
Впспиунп-пбразпвнауа рабпуа за ушенициуе се прганизира вп уекпу на целауа рабпуна
недела.
Шлен 10
Вп уекпу на насуавнауа гпдина вп јавниуе средни ушилищуа вп заврщнауа гпдина на
пбразпваниеуп се псуваруваау најмалку 166 насуавни денпви, а за сиуе псуанауи гпдини на
пбразпвание се псуваруваау најмалку 180 насуавни денпви.
Шлен 11
На денпу на ушилищуеуп се прганизираау кулуурни, сппруски и други манифесуации.

181

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

Традиципналнипу ден на прпсвеуауа за припаднициуе на заеднициуе кпи следау насуава
на јазик разлишен пд македпнскипу јазик се пдбележува сп прганизираое на кулуурни и други
манифесуации.
Шлен 12
Рабпуниуе денпви кпга се изведуваау ушенишкиуе екскурзии, Денпу на екплпщкауа акција
на младиуе вп Република Македпнија, денпу на ушилищуеуп и урадиципналнипу ден на
прпсвеуауа за припаднициуе на заеднициуе кпи следау насуава на јазик разлишен пд
македпнскипу јазик, се насуавни денпви кпга се изведуваау ппсебни прпграми.
Шлен 13
Феријалнауа пракуика се псуварува вп зависнпсу пд специфишнпсуа на пбразпвнипу
прпфил и се изведува за време на леунипу пдмпр на ушенициуе.
Шлен 14
Сп денпу на влегуваоеуп вп сила на пвпј календар пресуанува да важи Календарпу за
прганизација на ушебнауа 2018/2019 гпдина вп јавниуе средни ушилищуа („Службен весник на
Република Македпнија“ бр.133/18, 245/18 и 54/19).
Шлен 15
Пвпј календар влегува вп сила псмипу ден пд денпу на негпвпуп пбјавуваое вп „Службен
весник на Република Северна Македпнија“, а ќе пуппшне да се применува пд 1 сепуември 2019
гпдина.

Бр. 18-8401/1
26 јули 2019 гпдина
Скппје

Минисуер за пбразпвание и наука,
д-р. Арбер Адеми, с.р.
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Прилпг
Табеларен преглед КАЛЕНДАР

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА КАЛЕНДАРПТ ВП ВПСПИТНП-ПБРАЗПВНАТА РАБПТА ЗА
УЧЕБНАТА 2019/2020 ГПДИНА
Првп пплугпдие
месец

lX

X

Xl

Xll

Втпрп пплугпдие

ппн.

вупр.

среда

шеу.

пеу

саб.

2
9
16
23
30
7
14

3
10
17
24
1
8
15

4
11
18
25
2
9
16

5
12
19
26
3
10
17

6
13
20
27
4
11
18

7
14
21
28
5
12
19

нед.
1
8
15
22
29
6
13
20

21
28

22
29

23
30

24
31

25

26

27

2
9
16
23
30
7
14
21

3
10
17
24
1
8
15
22

28

29

4
11
18
25
2
9
16

5
12
19
26
3
10
17

6
13
20
27
4
11
18

7
14
21
28
5
12
19

1
8
15
22
29
6
13
20

23

24

25

26

27

30

31

месец

I

II

lll

lV

празници

V
рабптни денпви

ненаставни (рабптни денпви)
нерабптни денпви, ушилищен распуст

VI

заврщува I / II пплугпдие
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ппн.

вупр.

6
13
20
27

7
14
21
28

среда
1
8
15
22
29

шеу.
2
9
16
23
30

пеу.
3
10
17
24
31

саб.
4
11
18
25

нед.
5
12
19
26
2
9
16
23

3
10

4
11

5
12

6
13

7
14

1
8
15

17
24

18
25

19
26

20
27

21
28

22
29

2
9
16
23
30
6
13

3
10
17
24
31
7
14

4
11
18
25
1
8
15

5
12
19
26
2
9
16

6
13
20
27
3
10
17

7
14
21
28
4
11
18

1
8
15
22
29
5
12
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25
1
8
15

26
2
9
16

27
3
10
17

28
4
11
18

29
5
12
19

30
6
13
20

31
7
14
21

22
29

23
30

24

25

26

27

28

21
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Прилпг
Наставни планпви
ИЗВЕДБЕН НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ГИМНАЗИСКПТП ПБРАЗПВАНИЕ
Ппщтественп хуманистишкп ппдрашје
Реден
брпј

I.
1. (1)

(2)
2. (3)
3. (4)
4. (5)
5. (6)
6. (7)
7. (8)
8. (9)
9.(10)
10.(11)
11.(12)
12.(13)
13.(14)
14.(15)
15.(16)
16.(17)

Наставни предмети,
Прпграмски
спдржини и
активнпсти
Задплжителни
предмети
Македпнски јазик и
лиуерауура,а за ушенициуе
пд другиуе заедници алб.,
уурски, српски
-македпнски јазик за ушениц
.пд др.заедници

II.

Мауемауика
Прв сурански јазик
Вупр сурански јазик
Исуприја
Гепграфија
Физика
Хемија
Биплпгија
Спциплпгија
Филпзпфија
Инфпрмауика
Бизнис и преуп.
Сппру и сппруски ак.
Ликпвна умеунпсу
Музишка умеунпсу
Избпрни предмети

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

Пр.пд лис.изб.пред.*
Впвед вп правпуп
Спциплпгија
Лауински јазик
Екпнпмија
Меначмену
Лпгика
Исуприја

I гпдина
Нед.
Гпд.

Кпмбинација А на избпрни предмети
Засуапенпсу изразена вп шаспви
II гпдина
III гпдина
Нед.
Гпд.
Нед.
Гпд.

IV гпдина
Нед.
Гпд.

24
(26)

864
(936)

24
(26)

864
(936)

20
(22)

720
(792)

15
(17)

495
(561)

4

144

4

144

4

144

4

132

(2)

(72)

(2)

(72)

(2)

(72)

(2)

(66)

3
3
2
2
2
2
2
2

108
108
72
72
72
72
72
72

3
3
2
2
2
2
2
2
2

108
108
72
72
72
72
72
72
72

3
3
2
2

108
108
72
72

3
3
2

99
99
66

2
2
2

72
72
72
3

99

2

72
2
3
9

66
108
297

3
2
2
2

99
66
66
66

2
2
1

72
72
36
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2
1
2
2

72
36
72
72

2

72

3
6

108
216

2
2
2

72
72
72
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III.

Вкупнп шаспви
(I+II):
Прпектни
активнпсти

29
(31)

1044
(1116)
70

31
(33)

1116
(1188)
70

29
(31)

1044
(1116)
70

29
(31)

957
(1023)
60

*) Ушеникпу избира еден предмеу пд лисуауа на избпрни предмеуи: инфпрмауишка
уехнплпгија; класишни јазици (суарпгршки, лауински); елеменуарна алгебра и гепмеурија;
гпвпреое и пищуваое; еуика.

ИЗВЕДБЕН НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ГИМНАЗИСКПТП ПБРАЗПВАНИЕ
Ппщтественп хуманистишкп ппдрашје
Реден
Брпј

I.
1. (1)

(2)
2. (3)
3. (4)
4. (5)
5. (6)
6. (7)
7. (8)
8. (9)
9.(10)
10.(11)
11.(12)
12.(13)
13.(14)
14.(15)
15.(16)
16.(17)

II.
1.
2.

Наставни предмети,
Прпграмски
спдржини и
активнпсти
Задплжителни
предмети
Македпнски јазик и
лиуераууре,а за ушенициуе
пд другиуе заедници алб.,
уурски,српски
-македпнски јазик за ушениц
.пд др.заедници

Мауемауика
Прв сурански јазик
Вупр сурански јазик
Исуприја
Гепграфија
Физика
Хемија
Биплпгија
Спциплпгија
Филпзпфија
Инфпрмауика
Бизнис и преупр.
Сппру и сппруски ак.
Ликпвна умеунпсу
Музишка умеунпсу
Избпрни
Предмети
Пр.пд лис.изб.пред.*
Еуика

I гпдина
Нед.
Гпд.

Кпмбинација Б на избпрни предмети
Засуапенпсу изразена вп шаспви
II гпдина
III гпдина
Нед.
Гпд.
Нед.
Гпд.

IV гпдина
Нед.
Гпд.

24
(26)

864
(936)

24
(26)

864
(936)

20
(22)

720
(792)

15
(17)

495
(561)

4

144

4

144

4

144

4

132

(2)

(72)

(2)

(72)

(2)

(72)

(2)

(66)

3
3
2
2
2
2
2
2

108
108
72
72
72
72
72
72

3
3
2
2
2
2
2
2
2

108
108
72
72
72
72
72
72
72

3
3
2
2

108
108
72
72

3
3
2

99
99
66

2
2
2

72
72
72
3

99

2
3
9

66
108
297

2

72

2
2
1

72
72
36

185

2
1
2
2

72
36
72
72

2

72

3
6

108
216

2

72
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3.
4.
5.
6.
7.

III.

Педагпгија
Спциплпгија
Филпзпфија
Исуприја
Психплпгија
Вкупнп шаспви
(I+II):

29
(31)

Прпектни
активнпсти

1044
(1116)

31
(33)

70

1116
(1188)

2
2

72
72

29
(31)

1044
(1116)

70

3
2
2
2
29
(31)

70

99
66
66
66
957
(1023)
60

*) Ушеникпу избира еден предмеу пд лисуауа на избпрни предмеуи: инфпрмауишка
уехнплпгија; класишни јазици (суарпгршки, лауински); елеменуарна алгебра и гепмеурија;
гпвпреое и пищуваое; еуика.

ИЗВЕДБЕН НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ГИМНАЗИСКПТП ПБРАЗПВАНИЕ
Прирпднп математишкп ппдрашје
Реден
брпј

I
1. (1)

(2)
2. (3)
3. (4)
4. (5)
5. (6)
6. (7)
7. (8)
8. (9)
9.(10)
10. (11)
11. (12)
12. (13)
13. (14)

Наставни предмети,
Прпграмски
спдржини и
активнпсти
Задплжителни
предмети
Македпнски јазик и
лиуераууре,а за ушенициуе пд
другиуе заедници алб.,
уурски,српски
-македпнски јазик за ушениц,
пд др. заедници

Мауемауика
Прв сурански јазик
Вупр сурански јазик
Исуприја
Гепграфија
Физика
Хемија
Биплпгија
Спциплпгија
Филпзпфија
Инфпрмауика
Бизнис и
преуприемнищувп

Кпмбинација А на избпрни предмети

I гпдина
Нед. Гпд.

Засуапенпсу изразена вп шаспви
II гпдина
III гпдина
IV гпдина
Нед.
Гпд.
Нед.
Гпд.
Нед.
Гпд.

24
(26)

864
(936)

24
(26)

864
(936)

20
(22)

720
(792)

15
(17)

495
(561)

4

144

4

144

4

144

4

132

(2)

(72)

(2)

(72)

(2)

(72)

(2)

(66)

3
3
2
2
2
2
2
2

108
108
72
72
72
72
72
72

3
3
2
2
2
2
2
2
2

108
108
72
72
72
72
72
72
72

3
3
2
2

108
108
72
72

3
3
2

99
99
66

2
2
2

72
72
72
3

99

2

66

2

72
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14. (15)
15. (16)
16. (17)

II
1.
2.
3.
4.
5.
6.

III.

Сппру и сппруски
акуивнпсу
Ликпвна умеунпсу
Музишка умеунпсу
Избпрни
Предмети
Пр.пд лис.изб.пред.*
Линеарна алгебра и
аналиуишка гепмeурија
Алгебра
Прпграмски јазици
Мауемауишка анализа
Физика
Вкупнп шаспви
(I+II):

2

72

2

72

3

108

3

108

2
1

72
36

1
2
2

36
72
72

6

216

9

297

2

72
2

72

2
2

72
72

29
(31)

1044
(1116)

3
3
3
27
(29)

99
99
99
957
(1023)

29
(31)

Прпектни активнпсти

1044
(1116)

31
(33)

70

1116
(1188)
70

70

60

*) Ушеникпу избира еден предмеу пд лисуауа на избпрни предмеуи: инфпрмауишка
уехнплпгија; класишни јазици (суарпгршки, лауински); елеменуарна алгебра и гепмеурија;
гпвпреое и пищуваое; еуика

ИЗВЕДБЕН НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ГИМНАЗИСКПТП ПБРАЗПВАНИЕ
Прирпднп математишкп ппдрашје
Реден
брпј

I
1. (1)

(2)
2. (3)
3. (4)
4. (5)
5. (6)
6. (7)

Наставни предмети,
Прпграмски
спдржини и
активнпсти
Задплжителни
предмети
Македпнски јазик и
лиуерауура,а за ушенициуе
пд другиуе заедници алб.,
уурски,српски
-македпнски јазик за
ушениц, пд др. заедници

Мауемауика
Прв сурански јазик
Вупр сурански јазик
Исуприја
Гепграфија

Кпмбинација Б на избпрни предмети

I гпдина
Нед.
Гпд.

Засуапенпсу изразена вп шаспви
II гпдина
III гпдина
Нед.
Гпд.
Нед.
Гпд.

IV гпдина
Нед.
Гпд.

24
(26)

864
(936)

24
(26)

864
(936)

20
(22)

720
(792)

15
(17)

495
(561)

4

144

4

144

4

144

4

132

(2)

(72)

(2)

(72)

(2)

(72)

(2)

(66)

3
3
2
2
2

108
108
72
72
72

3
3
2
2
2

108
108
72
72
72

3
3
2
2

108
108
72
72

3
3
2

99
99
66
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7. (8)
8. (9)
9.(10)
10. (11)
11. (12)
12. (13)
13. (14)
14. (15)
15. (16)
16. (17)

II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III.

Физика
Хемија
Биплпгија
Спциплпгија
Филпзпфија
Инфпрмауика
Бизнис и
преуприемнищувп
Сппру и сппруски
акуивнпсу
Ликпвна умеунпсу
Музишка умеунпсу
Избпрни
Предмети
Пр.пд лис.изб.пред.*
Прпграмски јазици
Гепграфија
Лауински јазик
Физика
Хемија
Биплпгија
Вкупнп шаспви
(I+II):
Прпектни
активнпсти

2
2
2

2

72
72
72

2
2
2
2

72
72
72
72

2
2
2

72
72
72
3

99

2

66

72

2

72

2

72

3

108

3

108

2
1

72
36

1
2
2

36
72
72

6

216

9

297

2

72
2
2
2

72
72
72
3
3
3
27
(29)

99
99
99
891
(957)

29
(31)

1044
(1116)

31
(33)

70

1116
(1188)
70

29
(31)

1044
(1116)
70

60

*) Ушеникпу избира еден предмеу пд лисуауа на избпрни предмеуи: инфпрмауишка
уехнплпгија; класишни јазици (суарпгршки, лауински); елеменуарна алгебра и гепмеурија;
гпвпреое и пищуваое; еуика
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СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

НАСТАВЕН ПЛАН
Струка/Сектпр: Екпнпмскп-правна и тргпвска/Екпнпмија, правп и тргпвија
Пбразпвен прпфил/Квалификација: Екпнпмски технишар
Времетраеое на пбразпваниетп: шетири гпдини

I. OO

Пзнака на
педметите

Пзнака на прпг.
ппдр. и мпдули

Гпдина и фпнд на шаспви
Прпграмски
ппдрашја и
мпдули

П2

Заеднишки
Ппщтппбра
зпвен
мпдул

III гпдина
НЧ
ГЧ/к

IV гпдина
НЧ
ГЧ/к

Предмети
Т

Македпнски
јазик и
лиуерауура, а
за ушенициуе
пд другиуе
заедници:
алб.,уурски,
српски
Македпнски
јазик и
лиуерауура за
ушенициуе пд
другиуе
заедници1

П3

Англиски јазик

П4

Исуприја

П5

Инфпрмауика

П6

Музишка
кулуура
Ликпвна
умеунпсу
Граданскп
пбразпвание
Сппру и сппр.
акуивнпсуи

П7
П8
П9

В

3

П
Н

Т

В

П
Н

Т

В

П
Н

Т

В

Вкупнп
нш/гш/к

П
Н

108/7

3

108/7

3

108/7

3

99/7

(72/3)

(2)

(72/3)

(2)

(72/3)

(2)

(66/3)

2

72/4

2

72/4

2

72/4

2

66/4

2

72/3

2

72/3

2

72/3

1

36/2

1

36/2

2

72/3

2

72/3

2

72/3

2

72/3

2

66/3

(2)

15
(17)

Вкупнп ЗПМ
ПМЗС

II гпдина
НЧ
ГЧ/к

ППШТП ПБРАЗПВАНИЕ
П1

ЗПМ

I гпдина
НЧ
ГЧ/к

Ппщтппбразпвен
Мпдул
знашаен за
пдреден
сектпр

П1
П2
П3
П4
П5
П6

Мауемауика
Вупр сурански
јазик
Инфпрмауика
Спциплпгија
Психплпгија
Лпгика

9
(11)

540/27
(612/30)

7
(9)

324/17
(396/20)

3

108/7

3

108/7

2

72/5

2

72/4

2

72/3
2

7
(9)

252/14
(324/17)

72/4
1
1

1

231/14
(297/17)

33/2
33/1

Шаспвиуе пп задплжиуелнипу насуавен предмеу македпнски јазик и лиуерауура за ушенициуе пд другиуе заедници
не влегува вп вкупнипу прпцену за ппщупуп пбразвание
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38/1347
/72

Прпграмски
ппдрашја и
мпдули

Пзнака на педметите

Пзнака на прпг. ппдр.
и мпдули

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци
Гпдина и фпнд на шаспви
I гпдина
НЧ
ГЧ/к

II гпдина
НЧ
ГЧ/к

III гпдина
НЧ
ГЧ/к

IV гпдина
НЧ
ГЧ/к

Предмети
Т

В

5

Вкупнп ПМЗС
Вкупнп ПП (ЗПМ+ПМЗС)

П
Н

Т

180/12

В

7

720/39

20
(22)

П
Н

Т

252/14

В

2

(792/4
2)

9
(11)

(648/
34)

Т

72/4

576/31

16
(18)

П
Н

В

П
Н
66/3

2

Вкупнп
нш/гш/к

16/570/33

297/17

324/18

9
(11)

396/21)

(363/
20)

54/1917/
105

II.СП СТРУЧНП ПБРАЗПВАНИЕ
ЗСМ ЗАДПЛЖИТЕЛНИ МПДУЛИ*

ЗСМ
1

Пдржлива
екпнпмија

П1

Преуприемни
щувп и бизнис

2

1

108/7

П2

Делпвна
кпмуникација

2

1

108/7

П3

Екпнпмска
гепграфија
Екпнпмија

2

Правп и
државнп
уредуваое
Тргпвскп правп
Финансискп
рабпуеое
Банкарскп
рабпуеое
Пснпви на
смеукпвпдсувп
Финансискп
смеукпвпдсувп
Внаурещна
ургпвија
Надвпрещна
ургпвија
Маркеуинг
Меначмену и
бизнис
планираое
Мауемауика за
екпнпмисуи
Суауисуика

2

П4
П1
ЗСМ
2

ЗСМ
3

Правп

Финансискпбанкарскп
рабпуеое

П2
П1
П2
П1

ЗСМ
4

Смеукпвпдсувп

П2
П1

ЗСМ
5

Тргпвија

ЗСМ
6

Маркеуинг и
меначмену

ЗСМ
7

Екпнпмски
пресмеуки и
инфпрмации

П2
П1
П2

П1
П2

Вкупнп ЗСМ
Практишна настава (ПН) и вежби (В)
Вкупнп ЗСМ + ПН + В

2

1

108/7

72/3
2
72/4

2

72/4

Сметкпвпдствп

П1

66/4

72/4

2
2

1

72/3
108/6
2

2

2

1

1

2

1

108/6

99/6

1

1

72/4

1

1

72/4

2

1

99/6

2

1

99/6

1

1

66/4

108/7

1
1

1

108/7

1

72/4

1

72/4

8

288/17

9

324/21

12

432/23

9

297/18

38/1341/
79

2

72/4

4

144/8

4

144/8

4

132/8

14/492/28

10

360/21

13

468/29

16

576/31

13

429/26

52/1833/
107

ИСМ ИЗБПРНИ МПДУЛИ

ИМ1

2

Бучеускп

1

190

1

72/4

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

ИМ1

ИМ2

П2

Маркетинг

П1
П2

ИМ3

Кпмерцијалнп
рабптеое

П1
П2

ИМ4

Банкарстп и
псигуруваое

ИМ5

Втпр странски
јазик
Математика

ИМ6

П1
П2
П1
П1

смеукпвпдсувп
Смеукпвпдсувп
на меначмену
Пднесуваое на
ппурпщувашиуе
Инуегрирани
маркеуинг
кпмуникации
Управуваое сп
прпизвпд
Медунарпдни
ургпвски
урансакции
Лишни
финансии
Псигуруваое
Вупр сурански
јазик
Мауемауика

1

1

1

Вкупнп ИМ
360/
21

10

Вкупнп СП (ЗСМ + ПН + В + ИМ)

468/
29

13

1

1

1

66/4

1

1

66/4

1

1

66/4

1

1

66/4

72/4

1

72/4

1

72/4

2

72/4

2

66/4

2

72/4

2

66/4

2

72/4

2

66/4

4/138/8

18

648/
35

15

495/
30

56/1971/
115

4

144/7

6

198/9

10/342/
16

4

144/
7

6

198/
9

10/342/
16

22

792/ 42

21

693/
39

66/2313/
131
120/
4230/
236

66

8/282

III. ПП ПРАКТИЧНП ПБРАЗПВАНИЕ
Ушеое преку рабпуа кај рабпупдаваш
Феријална пракуика

10 дена

10 дена

10 дена

Вкупнп практишнп пбразпвание (ПП)

Вкупнп СП (ЗСМ + + ПН + В + ИМ) +ПП

360/
21

10

Вкупнп шаспви неделнп/гпдищнп/кредити
(ПП + СП + ПП)
IV. СПУ СПДРЖИНИ ПРПГРАМИРАНИ ПД УЧИЛИШТЕТП
Спдржини прпграмирани пд ушилищуеуп

13

30/1080/60

2

468/ 29

29/1044/60

2

72

31/1116/60

72

2

72

V. ДМЗИ ДРЖАВНА МАТУРА И ЗАВРШЕН ИСПИТ
Државна матура и заврщен испит – кредитни
вреднпсти

Вкупнп кредити

60

60

191

30/990/56

60

2

4

4

60

240

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

НАСТАВЕН ПЛАН

I. OO

Прпграмски
ппдрашја и
мпдули

Пзнака на педметите

Пзнака на прпг. ппдр.
и мпдули

Струка/Сектпр: Екпнпмскп-правна и тргпвска/Екпнпмија, правп и тргпвија
Пбразпвен прпфил/Квалификација: Правен технишар
Времетраеое на пбразпваниетп: шетири гпдини
Гпдина и фпнд на шаспви
I гпдина
НЧ
ГЧ/к

III гпдина
НЧ
ГЧ/к

IV гпдина
НЧ
ГЧ/к

Предмети
Т

В

П
Н

Т

В

ПН

Т

В

ПН

Т

В

Вкупн
п
нш/гш/
к

ПН

ППШТП ПБРАЗПВАНИЕ
П1

П2

Заеднишки
Ппщтппбразп
вен мпдул

Македпнски
јазик и
лиуерауура, а
за ушенициуе
пд другиуе
заедници:
алб.,уурски,
српски
Македпнски
јазик и
лиуерауура за
ушенициуе пд
другиуе
заедници2

П3

Англиски јазик

П4

Исуприја

П5

Инфпрмауика

П6

Музишка
кулуура
Ликпвна
умеунпсу
Граданскп
пбразпвание
Сппру и сппр.
акуивнпсуи

П7
П8
П9

3

Ппщтппбразпвен
Мпдул
знашаен за
пдреден
сектпр

108/7

(2)

(72/3)

108/7

(2)

(72/3)

72/4

2

72/4

2

72/3

2

72/3

2

72/3

1

36/2

1

36/2

2

72/3

2

72/3

2

72/3

15
(17)
Мауемауика
Вупр сурански
јазик
Инфпрмауика
Спциплпгија
Психплпгија
Лпгика

3

2

Вкупнп ЗПМ
ПМЗ
С

II гпдина
НЧ
ГЧ/к

540/27
(612/30)

9
(11)

3

108/7

3

99/7

(2)

(72/3)

(2)

(66/
3)

2

72/4

2

66/4

2

72/3

2

66/3

324/17
(396/20
)

3

108/7

3

108/7

2

72/5

2

72/4

2

72/3

7
(9)

2

7
(9)

252/14
(324/17)

72/4
1
1

2

231/14
(297/17
)

33/2
33/1

Шаспвиуе пп задплжиуелнипу насуавен предмеу македпнски јазик и лиуерауура за ушенициуе пд другиуе заедници
не влегува вп вкупнипу прпцену за ппщупуп пбразвание
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38/1347
/72

Прпграмски
ппдрашја и
мпдули

Гпдина и фпнд на шаспви

Пзнака на педметите

Пзнака на прпг. ппдр.
и мпдули

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

I гпдина
НЧ
ГЧ/к
Т

В

Вкупнп ПМЗС
Вкупнп ПП (ЗПМ+ПМЗС)
20
(22)

II.СП

СТРУЧНП ПБРАЗПВАНИЕ

ЗСМ

ЗАДПЛЖИТЕЛНИ МПДУЛИ*

ЗСМ
2

ЗСМ
3

ЗСМ
4

ЗСМ
5

Пдржлива
екпнпмија

Правп

Админисурауи
внп
канцеларискп
рабпуеое

Граданскп
правп

Казненп правп

III гпдина
НЧ
ГЧ/к

П
Н

Т

180/1
2

В

7

720/3
9

П
Н

Т

252/14

(792/
42)

2

1

108/7

П2

Делпвна
кпмуникација

2

1

108/7

П3

Екпнпмија

2

П4

Суауисуика

1

П1
П2

Правп и државнп
уредуваое
Тргпвскп правп

П3

Трудпвп правп

П1

П4

Админисурауивнпканцелариски
рабпуи
Админисурауивнп
правп
Управнп прпцеснп
правп
Кпресппнденција

П1

Суварнп правп

П2

Пблигации

П3

Граданскп
прпцеснп правп
Кривишнп правп
Кривишна
ппсуапка

П3

П1
П2

Вкупнп ЗСМ
Практишна настава (ПН) и вежби (В)
Вкупнп ЗСМ + ПН + В

72/6

2

1

9
(11)

(648/
34)

2

П
Н

Т

72/4

576/31

16
(18)

Преуприемнищувп
и бизнис

2

В

2

П1

П2

IV гпдина
НЧ
ГЧ/к

Предмети

5

ЗСМ
1

II гпдина
НЧ
ГЧ/к

В

П
Н
66/3

2

Вкупнп
нш/гш/к

16/570/33

297/17

324/18

9
(11)

396/21)

(363/
20)

54/1917/
105

108/7

72/3
1

2

66/3

72/3

72/4
2

2

2

3

144/9

72/4

1

1

72/5

2

1

108/6

1

1

66/4

2

1

99/6

2

1

99/7

2

1

99/6

108/6

2

72/4
2

1

2

108/6

72/4

6

216/17

11

396/23

12

432/23

9

297/18

38/1341/
81

2

72/4

3

108/6

4

144/8

4

132/8

13/456/26

8

288/21

14

504/29

16

576/31

13

429/26

51/1797/
107

ИСМ ИЗБПРНИ МПДУЛИ

193

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци
ИМ1

ИМ2

Административнп
рабптеое

П1

Јавни служби

П1

П2

П2

ИМ3

Прекрщпци и
прекрщпшна
ппстапка

П1

П2

ИМ4

Медунарпднп
јавнп правп

П1
П2

ИМ5

Математика

П1

ИМ6

Втпр странски
јазик

П1

Архивскп
рабпуеое
Секреуарскп
рабпуеое
Адвпкаускп
рабпуеое и
медијација
Нпуарскп и
изврщиуелскп
рабпуеое
Прекрщпци вп
ппсуапка пред
прекрщпшни
пргани
Прекрщпци вп
судска
ппсуапка
Медунарпдни
прганизации
Правп на
Еврппска Унија
Математика

1

1

1

72/4

1

Вкупнп ИМ
288/
21

8

504/
29

14

1

1

66/4

1

1

66/4

1

1

66/4

72/4

1

72/4

2

Вупр сурански
јазик

Вкупнп СП (ЗСМ + ПН + В + ИМ)

1

72/4
2

66/4

2

72/4

2

66/4

2

72/4

2

66/4

2

72/4

2

66/4

4/138/8

18

648/
35

15

495/
30

55/1935/
115

4

144/7

6

198/9

10/342/
16

4

144/
7

6

198/
9

10/342/
16

22

792/ 42

21

693/
39

65/2277/
131
119/
4194/
236

66

8/282

III. ПП ПРАКТИЧНП ПБРАЗПВАНИЕ
Ушеое преку рабпуа кај рабпупдаваш
Феријална пракуика

10 дена

10 дена

10 дена

Вкупнп практишнп пбразпвание (ПП)

Вкупнп СП (ЗСМ + + ПН + В + ИМ) +ПП
Вкупнп шаспви неделнп/гпдищнп/кредити
(ПП + СП + ПП)
IV. СПУ СПДРЖИНИ ПРПГРАМИРАНИ ПД УЧИЛИШТЕТП
Спдржини прпграмирани пд ушилищуеуп

288/
21

8

14

28/1008/60

2

504/ 29

30/1080/60

2

72

31/1116/60

72

2

72

V. ДМЗИ ДРЖАВНА МАТУРА И ЗАВРШЕН ИСПИТ
Државна матура и заврщен испит – кредитни
вреднпсти

Вкупнп кредити

60

60

194

30/990/56

60

2

4

4

60

240

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

НАСТАВЕН ПЛАН
(за II, III и IV гпдина)
Струка: ЕКПНПМСКП-ПРАВНА И ТРГПВСКА
Пбразпвен прпфил: ЕКПНПМСКИ ТЕХНИЧАР
Времетраеое на пбразпваниетп: шетири гпдини

Ред.
брпј

1.

Прпграмски
ппдрашја и наставни
предмети

I гпдина
Нед. Гпд.

Гпдина и фпнд на шаспви
II гпдина
III гпдина
Нед.
Гпд.
Нед.
Гпд.

IV гпдина
Нед. Гпд.

%

Ппщтп пбразпвание

Заеднишки
предмети
Македпнски јазик и
1.1. лиуерауура
1.2. Сурански јазик
1.3. Бизнис
1.4. Инфпрмауика
1.5. Исуприја
1.6. Исуприја на
Македпнија
1.7 Граданскп
пбразпвание
1.8. Сппру и сппруски
акуив.
1.9. Музишка кулуура
1.10. Ликпвна умеунпсу

14

504

12

432

10

360

12

396

3

108

3

108

3

108

3

99

3

108

3

108

3
2

108
72

3
2

99
66

2
2

72
72

2

72

2

72
2

66

а.)

Предмети вп
функција на струката

б.)
1.11. Мауемауика
1.12. Спциплпгија
1.13. Сурански јазик II

2.

Вкупнп шаспви
ппщтп пбразпвание
(а+б)
Струшнп пбразпвание

2

72

2

72

1
1
7

36
36
252

5

180

3
2
2
21

108
72
72
756

3

108

2
17

а.)

Заеднишки предмети
за струката

8

288

2.1.

Кпнсуиууципнп
уредуваое
Пснпви на правпуп
Пснпви на бизниспу
Прганизација

3

108

2
3

72
108

2.2.
2.3.
2.4.

2

72

2

66

72
612

2
12

72
432

2
14

66
462

4

144

2

72

4

132

2
2

72
72
2

66

195

47 %
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2.5.
б.)

Екпнпмија
Предмети
карактерстишни за
пбразп. прпфил

2.6.
2.7.

Смеукпвпдсувп
Мауемауика за
екпнпмисуи
2.8. Делпвнп рабпуеое
2.9. Суауисуика
2.10. Екпнпмска
гепграфија
2.11. Маркеуинг
2.12. Меначмену
Вкупнп шаспви за
струшнп пбразпвани.
(а+б)

3.

Пракуишна насуава

3.2.
3.3.

Прпфесип. пракуика
Феријална пракуика
Вкупнп шаспви
практишна пбука
Избпрна настава
Бизнис
Смеукпвпдсувп
Делпвнп рабпуеое
Мауемауика за
екпнпмисуи
Екпнпмија
Мауемауика
Сурански јазик
Правп
Вкупнп шаспви
избпрна настава
Вкупнп шаспви
(1+2+3+4)
Факултативна
настава
Слпбпдни шаспви
на ушилищтетп

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

5.
6.

288

4

144

4

8

288

144

72
432

2
8

66
264

4
2

144
72

2

66

2
2
2

72
72
72

2

66

66
66
396

12

432

14

504

2
2
12

4

144

4

144

4

132

4

144

4

144

4

132

37 %

Практишна пбука

3.1.

4.

8

2
12

10 %

29

1044

33

Дп
72

1188

Дп
72

196

2
2
2
2

72
72
72
72

2
2
2
2

66
66
66
66

2
2
2
2

2
2
2
2

4

72
72
72
72
144

4

66
66
66
66
132

34

1224

34

1122 100 %

Дп
72

Дп
66
Дп
66

6%
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НАСТАВЕН ПЛАН
(за II, III и IV гпдина)
Струка: ЕКПНПМСКП-ПРАВНА И ТРГПВСКА
Пбразпвен прпфил: ПРАВЕН ТЕХНИЧАР
Времетраеое на пбразпваниетп: шетири гпдини

Р.б

Прпграмски
ппдрашја и
наставни
предмети

I гпдина
Нед. Гпд.

Гпдина и фпнд на шаспви
II гпдина
III гпдина
IV гпдина
Нед. Гпд.
Нед. Гпд. Нед.
Гпд.

1.

Ппщтп пбразпвание

а.)

Заеднишки
предмети

14

504

12

432

10

360

12

396

Македпнски јазик
и лиуерауура
Сурански јазик
Бизнис
Инфпрмауика
Исуприја
Исуприја на

3

108

3

108

3

108

3

99

3

108

3

108

3
2

108
72

3
2

99
66

2
2

72
72

2

72

2

72
66
66

1.1
1.2
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

%

Македпнија

1.7
1.8.

Граданскп пбр.
Сппру и сппру.
акуив.
1.9. Музишка кулуура
1.10. Ликпвна умеунпсу
б.)

Предмети вп
функција на
струката

1.11. Мауемауика
1.12. Спциплпгија
1.13. Сурански јазик II
Вкупнп шаспви
ппщтп пбр. (а+б)

2.

Струшнп
пбразпвание

а.)

Заеднишки
предмети за
струката
Кпнсуиууципнп
уредуваое
Пснпви на

2.1.
2.2.

2

72

2

72

2

72

2
2

1
1
7

36
36
252

5

180

2

72

2

66

3
2
2
21

108
72
72
756

3

108

2
17

72
612

2
12

72
432

2
14

66
462

8

288

4

144

2

72

4

132

3

108

2

72

2

72
197

48 %
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2.3.
2.4.
2.5.
б.)

правпуп
Пснпви на
бизниспу
Прганизација
Екпнпмија

3

108

2

252

2
11

72
396

2
2
8

4

144

3

108

2

66

3

108

2
4

72
144

2
4

66
132

2

72

Предмети
карактерстишни за
пбраз. прпфил

7

3.

Пснпви на јавнп
правп
Канцеларискп раб.
Псн на приваунп
правп
Делпвна
психплпгија
Вкупнп шаспви
струшнп пбр. (а+б)
Практишна пбука

3.1.

Пракуишна насуава

3.2.

Прпфесип.
пракуика
Феријална
пракуика
Вкупнп шаспви
практишна пбука
Избпрна настава
Канцеларискп раб.
Пснпви на
приваунп правп
Пснпви на јавнп
правп
Пснпви на правпуп
Сурански јазик
Исуприја
Вкупнп шаспви
избпрна настава
Вкупнп шаспви
(1+2+3+4)

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

3.3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

5.
6.

Факултативна
настава
Слпбпдни шаспви
на ушилищтетп

8

29

288

1044

72
66
66
264

11

396

13

468

12

396

3

108

4

144

4

132

3

108

4

144

4

132

2
2

72
72

2
2

66
66

2

72

2

66

2
2
2
4

72
72
72
144

2
2
2
4

66
66
66
132

33

1188

34

1122

31

1116

Дп
72

Дп
72
198

Дп
72

Дп
66
Дп
66

36 %

9%

6%

100
%
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Прилпг
Списпк на ушебници пп предмети и гпдини

Списпк на пдпбрени ушебници пп гпдини и наставни предмети
за ушебната 2019/2020 гпдина
I (прва) – гпдина
Р.б.
1.

Наставен предмет
Македпнски јазик и литература

2.

Македпнски јазик и литература

3.

Математика

4.

Математика

5.

Биплпгија

6.
7.
8.
9.
10.

Хемија
Физика
Инфпрматика
Гепграфија
Кпнституципнп
уредуваое
Музишка уметнпст

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Сппрт и сппртски активнпсти
Спциплпгија
Англиски јазик
CLOSE UP
Француски јазик
Agenda А1.1
Германски јазик
Prima A2 Band 4

17.

Истприја

18.

Истприја

Автпри
Гимназискп:
С. Бпјкпвска, Л. М. Дуркпва,
Д. Пендев, Ж. Цвеукпвски,
Н. Исакпва, Б. Пендпвски
Струшнп:
Вп ппсуапка

Издавашка куќа
Прпсвеунп делп

К. Треншевски, Д. Димпвски
Г. Треншевски, Б. Крсуеска
Л. Кпндинска
Струшнп:
Вп ппсуапка
С. Бращнарска, П. Саракинпва
Павле Пеурпв, Н. Цвеуанпва
Б. Щппурајанпв
Љ. Пеукпвски, В. Мицевски
Д.Дпрдевиќ
Д. Павлпвски, А. Миленкпвски
Савп Климпвски

Прпсвеунп делп

Анкица Виуанпва
Силвана Гелевска
Насе Кпндпвски
К. Угринпски
- A.Healan, K.Gormley, K.Ludlow

Еврпкулу 2000

D.Baglieto, B.Girardeu, M.Magne, M.Mistichelli

Прпсвеунп делп

Прпсвеунп делп
Прпсвеунп делп
Прпсвеунп делп
МПН
Прпсвеунп делп
Прпсвеунп делп

Прпсвеунп делп
Македпнска искра
Лпнгман

Dr. Friederike Jin, Prof. Dr. Magdalena
Michalak,Grammatiki Rizou and Lutz
Rohrmann
Струшнп:
Мирпслав Бпщкпвиќ Данше Машевска
Гимназискп:
Блаже Рисупвски, Щукри Рахими, Симп
Младенпвски и Миукп Панпв

199

Алби

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

II (втпра) – гпдина
Р.б.
1.

5.
6.
7.

Наставен предмет
Македпнски јазик и
литература
Математика
(гимназискп)
Елементарна алгебра и
гепметрија-избпрен
Математика
(сурушнп)
Биплпгија
Хемија
Физика

8.
9.

Спциплпгија
Истприја

10.
11.
12.

Инфпрматика
Канцеларискп рабптеое
Сметкпвпдствп

13.
14.

Сметкпвпдствп
Делпвнп рабптеое
Кпмерцијалнп рабпуеое вп
надвпрещнипу супкпвен
прпмеу
Гепграфија

2.
3.
4.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Музишка уметнпст
Сппрт и сппртски активнпсти
Инфпрматишка технплпгија
Гпвпреое и пищуваое
вещтини
Англиски јазик
THINK Student's book
Француски јазик

Version originale 3
22.
23.

Германски јазик
PRIMA
Ликпвна уметнпст

Автпри
С. Бпјкпвска, Л. М. Дуркпва
Д. Пендев, Ж. Цвеукпвски, Н. Исакпва
Б.Миладинпвиќ, Т. Дпрдиевски
Н. Пеурески
Ј. Бабпвиќ,
К. Треншевски
Н. Целакпски,
В. Бакева, Б. Миладинпвиќ
Ж. Секпвски, С. Секпвска
Б. Щппурајанпв
М. Јпнпвска, М. Рисупва
В. П. Зајкпв, Д.Ј акимпвски
Г. Трајкпва, К. Д. Миршев
М. Бпщкпвски, С. Сидпрпвска-Шуппвска,
Ј. Илипски, Н. Дервищи, Н. Кпулар
Д. Јпваншевски
М. Славкпвски
Нада Јпванпва

Издавашка куќа
Прпсвеунп делп

Т. Русевски за III г.
Марија Дренкпвска Супјанпвска

Прпсвеунп делп
Прпсвеунп делп

Д. Василески, Б. Маркпски
Н. Панпв, Н.В. Димиурпв, Д. Павлпвски
Анкица Виуанпва, Силвана Гелевска
Насе Кпндпвски
Д. Јпваншевски, З. Алекспв, М. Јаншески
Димиуар Пандев

Прпсвеунп делп

Herbert Puchta,Jeff Strauks,Peter Lewis-Jones

Cambridge University
Press

Monique Denyer,Christian Ollivier,Emilie
Perisson

Maison des
langues,Paris-France

Алби
Прпсвеунп делп
Алби
Прпсвеунп делп
Прпсвеунп делп
Прпсвеунп делп
Македпнска искра
Прпсвеунп делп
Гпцмар
Прпсвеунп делп
Прпсвеунп делп

Еврпкулу 2000
Прпсвеунп делп
Гпцмар
Прпсвеунп делп

Friederike Jin, Lutz Rohrmna, Magdalena Michalak
Владимир Велишкпвски

Прпсвеунп делп

III (трета) – гпдина
Р.б.
1.
2.

Наставен предмет
Македпнски јазик и
литература
Математика
гимназискп

Автпри
С. Бпјкпвска, Л. М. Дуркпва, Д. Пендев
Ж. Цвеукпвски, Н. Исакпва, Б. Пендпвски
Б. Миладинпвиќ, Т. Дпрдиевски, Н. Пеурески
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3.

Алгебра
избпрен
Линеарна алгебра и
аналитишка гепметрија
избпрен
Биплпгија
Хемија
Физика
Екпнпмска гепграфија

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Спциплпгија
избпрен
Педагпгија
избпрен
Истприја
Прпграмски јазици
избпрен
Канцеларискп рабптеое
(мауишна евиденција)
Впвед вп правптп
избпрен
Сметкпвпдствп
Делпвнп рабптеое
Финансискп рабпуеое
Гепграфија
избпрен
Англиски јазик
THINK 3 (B1+)

К.Треншевски, Г. Треншевски

Прпсвеунп делп

Г.Треншевски,
Б.Крсуевска

Прпсвеунп делп

С. Диневска, Ќ. С. Ашкпска
К. Супјанпвски, С. Алекспвска
Н. Андпнпвска, М. Јпнпвска М. Рисупва
Д-р Александар Супјмилпв, Д-р Билјана АппсуплпвскаТпщевска
К. Угринпски,
Т. Крсуески
М. Кпсупва, А. Баракпвска, Е. Маказлиева

Иц ’ури‘
Прпсвеунп делп
Прпсвеунп делп
Прпсвеунп делп

Б. Рисуевски, С. Младенпвски, Щ. Рахими
Д. Јпваншевски,
Ж. Лазаревска
М. Славкпвски

Алби
Гпцмар

Д. Бајалчиев,
Д. Таскпвска
Блажп Недев
М-р Емануела Есмерпва и Ирина Наќева-Таневска

Прпсвеунп делп

Д. Павлпвски

Прпсвеунп делп

Herbert Puchta, Jeff Stranks and Peter Lewis-Jones

Лпнгман

Прпсвеунп делп

19.

Француски јазик
Agenda 3 B1.1

Muriel Bedault,
Gabrielle Chort,
Kablan,
Frederique Treffandier

20.

Германски јазик
Beste Freunde B1.1

Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann,
Schumann,
Christiane Seuthe

Македпнска искра
Прпсвеунп делп

Прпсвеунп делп

Fani

Прпсвеунп делп
Прпсвеунп делп

Anja

IV (шетврта) – гпдина
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наставен предмет
Македпнски јазик и
литература
Математика

Автпри
С. Бпјкпвска, Л. М. Дуркпва, Д. Пендев, Ж. Цвеукпвски
Н. Исакпва, Б. Пендпвски
Верица Бакева, Б. Миладинпвиќ

Издавашка куќа
Прпсвеунп делп

Математишка анализа
избпрен
Биплпгија
избпрен
Хемија
избпрен
Физика-избпрен
(кпмбинација А)

К. Треншевски,
Б. Крсуева
П. Саракинпва,
Д. Трајанпвска, С. Ашкпска
К. Супјанпвски,
С. Алекспвска
А. Андпнпвски,
З. Миуревска,

Прпсвеунп делп
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7.

Физика-избпрен
(кпмбинација Б)
Спциплпгија
избпрен
Филпзпфија
Лпгика
избпрен
Психплпгија
Избпрен

8.
9.
10.
11.

Д. Герщанпв...
Н. Андпнпвска,
С. Супјменпв...
И. Трајкпвски,
Т. Крсуески, З. Пеурущевски
С. Сидпвски, К. Темкпв
В. Панзпва

Прпсвеунп делп
Гпцмар
Прпсвеунп делп
Прпсвеунп делп

Лулзим Муруезани

Шабеј

Истприја
избпрен
Прпграмски јазици
избпрен
Канцеларискп рабптеое
сп кпресппнденција
Маркетинг

В. Ашкпска, Д. Пеуреска, М. Пещевска

Табернакул

В. Шабукпвски,
А. Рисупва, Б. Ппппв
М. Славкпвски

Инфпрма

Лилјана Супјанпвска, Елица Жупанпвска

Прпсвеунп делп

16.

Делпвнп рабптеое
Банкарскп рабпуеое

Марија Дренкпвска Супјанпвска

Прпсвеунп делп

17.

Екпнпмија
Гимназискп и сурушнпизбпрен

Лиле Дамеска

Прпсвеунп делп

Р.б.
18.

Наставен предмет
Меначмент
Гимназискп и сурушнп:
Англиски јазик
FOCUS 4

Автпри
Бпбек Щуклев,
Маја Щуклева
Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnell

Издавашка куќа
Прпсвеунп делп

20.

Француски јазик
AGENDA 4 B1.2

Murielle Bidault, Gabirelle Chort, Fanny Cablan,
Frederique Treffandier

Прпсвеунп делп

21.

Германски јазик
BESTE FREUNDE B1.2

Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Reimann, Anja
Shumann, Cristiane Seuthe

12.
13.
14.
15.

19.

Прпсвеунп делп

Лпнгман

Списпкпу на пдпбрени ушебници мпже да преурпи измени вп зависнпсу пд наспкиуе на Минисуерсувпуп за
пбразпвание и наука.
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Прилпг
Листа на дпсегащни директпри на Гимназијата
ЛИСТА НА ДПСЕГАШНИ ДИРЕКТПРИ НА ГИМНАЗИЈАТА
Р.б.

Име и презиме

Зваое - струка

Бил на дплжнпст директпр
пд - дп

1.

Ленше Велкпва

прпфеспр пп хемија

05.01.1945 - 30.09.1945

2.

Бпге Крсуев

прпф. пп макед.ј. и лиу.

01.10.1945 - 31.08.1948

3.

Тпме Мицевски

насуавник пп мауемау.

01.09.1948 - 31.08.1949

4.

Анасуас Тащкпв

прпф. пп франц. јазик

01.09.1949 - 31.08.1953

5.

Кпце Карпвски

прпф. пп гепграфија

01.09.1953 - 31.08.1955

6.

Диме Бпев

насуавник пп исуприја

01.09.1955 - 31.08.1962

7.

Живкп Супјкпвски

прпф. пп исуприја

01.09.1962 - 31.08.1968

8.

Кирп Щпппв

прпф. пп гепграфија

01.09.1968 - 31.08.1972

9.

Дпбре Суаврпв

прпф.пп макед.ј. и лиу.

01.09.1972 - 31.12.1993

10.

Пане Иванпв

прпф. пп биплпгија

01.01.1994 - 02.06.1999

11.

Невенка Ппп-Ангелпва

прпф. пп инфпрмауика

02.06.1999 - 11.01.2001

12.

Данша Грпзданпва

прпф. пп мауемауика

11.01.2001 - 14.01.2003

13.

Трајше Пеукпв

прпф. пп мауемауика

14.01.2003 - 03.06.2008

14.

Невенка Ппп-Ангелпва

прпф. пп инфпрмауика

03.06.2008 - 26.01.2018

15.

Александра Рисупва

прпф. пп правни предмеуи

26.01.2018 - 26.07.2018

16.

Невенка Ппп-Ангелпва

прпф. пп инфпрмауика

26.07.2018 -
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Прилпг
Листа на награди на ушилищте, наставници и ушеници

Ппщтинска награда „7-ми Септември“
1. Ушилищуеуп за дпсуигнуваоа на пплеуп на впспиунп-пбразпвнауа дејнпсу (дпделена 2004 гпдина)
2. Друщувпуп на мауемауишари за успещнауа рабпуа вп 2003 гпдина
Ппщтинска награда „7-ми Септември“ – прпфеспри
Прпфеспри

Ушеници

1. Кпце Карпвски

1. Зпран Пилишев

2. Димп Димпвски

2. Рисуе Щкрекпвски

3. Анупнина Хрущшпва
4. Александар Пемпв
5. Рисуп Бандев
„Ппсебни заслуги за град Кавадарци“
дпделена пд Градпнашалникпт и Спветпт на Ппщтина Кавадарци
Прпфеспри
Ушеници
1. Рисуенка Јпсифпва

1. Александар Пешкпв

2. Гпце Јпсифпв

2. Бпрше Пеурпв
3. Пеурев Ламевски
4. Бпјана Супјанпва
Награда „Истакнат педагпщки рабптник“
дпделена пд Педагпщки Спвет на Р. Македпнија
Прпфеспри

1. Дпбре Суаврпв

6. Димиуар Пецпв

2. Глигпр Сивакпв

7. Трајше Пеукпв

3. Јпван Мркев

8. Андпсија Рисупва

4. Плга Суаврпва

9. Супјше Супјанпв

5. Вукица Баоанска
Награда „Кирил и Метпдиј“
за ппсебен придпнес вп пбласта на пбразпваниетп и впспитуваоетп дпделена пд Ппщтинска сампуправна заедница - прпфеспри
1.Нада Јпванпва

6. Нада Ауанаспва
7. Вукица Баоанска

2. Глигпр Сивакпв

8. Ленша Ппп-Андпва

3. Трајше Белевски

9. Тпдпр Дпншев

4. Јпван Мркев
5. Бранка Еленпва

10. Елица Пемпва

204

СПУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ Кавадарци

Прилпг
Листа на ушесници на медунарпдни натпревари
УЧЕСНИЦИ НА МЕДУНАРПДНИ НАТПРЕВАРИ
Р.б.
1.

Ушеник/ппдрашје

Гпд.

Награда

Гпдина-местп

Зпран Пилишев
Мауемауика
Рисуе Щкрекпвски
Мауемауика
Ласкп Баснаркпв
Мауемауика
Сащкп Рисупв
Мауемауика
Трајше Недев
Француски јазик

IV

Ппфалница

IV

Брпнзен медал

IV

Брпнзен медал

IV

Ппфалница

IV

Првп месуп

6.

Споа Кплева
Француски јазик

IV

Треуп месуп

7.

Александар Пешкпв
Мауемауика
Александар Пешкпв
Мауемауика
Александар Пешкпв
Мауемауика
Влаукп Димиурпв
Мауемауика
Игпр Кулев
Инфрмауика
Теауарска
преусуава „Технп
твезда“
Македпнски јазик и
лиуерауура
Теауарска преусуава
„Кпщуана“
Македпнски јазик и
лиуерауура
Теауарска преусуава
„Кпщуана“
Македпнски јазик и
лиуерауура
Дпрди Щемпв
Биплпгија

II

Брпнзен медал

III

Брпнзен медал

IV

Брпнзен медал

IV

Ппфалница

IV

Ппфалница

2.
3.
4.
5.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

1983 гпдина
Париз
1988 гпдина
Авсуралија
1995 гпдина
Тпрпнуп
1995 гпдина
Тпрпнуп
1995 гпдина
Еврппски наупревар на
францускауа алијанса
1995 гпдина
Еврппски наупревар на
францускауа алијанса
1996 гпдина
Тајланд
1997 гпдина
Аргенуина
1998 гпдина
Индија
2007 гпдина
Виеунам
2007 гпдина
Хрвауска
2010 гпдина
Банскп, Р.Бугарија

Трајше Пеукпв

Вупра награда

2011 гпдина
Банскп

Кпшп Кпшпв

Прва награда

2012 гпдина
Албена
Р.Бугарија

Кпшп Кпшпв

Брпнзен медал

2012 гпдина
Оу Јпрк, САД

Елизабеуа Игпвска

Треуа награда

I

Ментпр
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Василка Спанчпва
Силвана Пеукпва
Силвана Пеукпва
Свеулана
Несупрпва-Мицев
Свеулана
Несупрпва-Мицев
Трајше Пеукпв
Трајше Пеукпв
Трајше Пеукпв
Силвана
Пеукпва
Невенка
Ппп-Ангелпва
Кауица Манева
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16.
17.
18.

19.

20.

21.

Љупшп Пеурпв
Физика
Дпрди Щемпв
Биплпгија
Теауарска преусуава
„Вп риуампу на
љубпвуа“
Теауарска преусуава
„Вп риуампу на
љубпвуа“
Теауарска преусуава
„Руска рпманса“

III

Ппфалница

II

Сребрен медал
Првп месуп

Првп месуп

Вупрп месуп

Теауарска преусуава
„Щекспир пред
врауа“
Теауарска преусуава
„Кралица на уанцпу“

Треуп месуп

23.

Мјузикл
„Мауурануи“

Треуп месуп

24.

Теауарска преусуава
„Спн на леунауа
нпќ“
Теауарска преусуава
„Бегалка“

Вупрп месуп

22.

25.

26.

Даркп Супјшев

Првп месуп

Вупрп месуп

I

Брпнзен медал

2012 гпдина
Есупнија
2013 гпдина
Оу Јпрк, САД
2013 гпдина
Албена
Р.Бугарија
2013 гпдина
Банскп
Р.Бугарија
2013 гпдина
Банскп
Р.Бугарија
2014 гпдина
Банскп
Р.Бугарија
2015 гпдина
Банскп
Р.Бугарија
2016 гпдина
Банскп
Р.Бугарија
2017 гпдина
Банскп
Р.Бугарија
2017 гпдина
Банскп
Р.Бугарија

Крисуина Крсуева
Елизабеуа Игпвска
Кпшп Кпшпв

Кпшп Кпшпв

Кпшп Кпшпв

Кпшп Кпшпв
Јасминка Ризпва
Кпшп Кпшпв

Кпшп Кпшпв

Кауица Манева

Кпшп Кпшпв
Гпрдана Еленпва

Медунарпдна плимпијада
Прирпдни науки
.12.2018
Бпцвана, Јужна Африка

Ушенишкауа кпмпанија „Даскалпв Маркеуинг“ ушесувуваще на Медунарпднипу саем вп
Загреб вп 2004 гпдина и успещнп ја презенуираще свпјауа дпупгащна рабпуа.
Ушенишкауа кпмпанија „Жиуп-крем“ ушесувуваще на Медунарпднипу саем вп Загреб вп
2007 гпдина и псвпи награда ПРВП месуп за најдпбар щуанд.
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Прилпг
Расппред на шаспви пп предметни наставници
Расппредпу на шаспви пп предмеуни насуавници и денпви е прикажан ппдплу вп
уабелауа.
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