
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ПЛАНИРАНИ ЕКСКУРЗИИ И 
ИЗЛЕТИ ВО 2018/2019 


1. Еднодневен есенски излет   
 
2. Настава во природа во месец мај за 

ученици од 5 одделение   
3. Дводневна екскурзија во месец мај за 

ученици од 6 одделение   
4. Тридневна екскурзија месец мај за 

ученици од 9 одделение   
5. Еднодневен пролетен излет 

КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
УЧЕБНАТА ГОДИНА 

 
- Наставната година започнува на 3 

септември 2018 година, а завршува на 10 јуни 

2019 година.  
 
- Наставната година ја сочинуваат две 

полугодија – I и II полугодие.  
 
Оваа учебна година првото полугодие започнува 

на 3 септември и завршува на 31 декември 2018 

година. Второто полугодие започнува на 21 

јануари 2019 год. и завршува на 10 јуни 2019 год.  
 
Зимскиот одмор започнува на 1 јануари 2019 

година и завршува на 18 јануари 2019 година. 

Летниот распуст започнува на 10 јуни 2019 година 

и завршува на 31 август 2019 година.  
  
Воспитно – образовната работа за учениците се 

организира во текот на целата учебна година.  
 
Во текот на наставната година училиштето треба 

да оствари 180 наставни денови.  

 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТНИОТ ДЕН ВО 

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА 
 
1. Прифаќање на учениците  7:30 до 8:00  
 
2. Настава 8:00 до 11:15  
 
3. Организирана рекреативна пауза  11:15 до  
 
12:45  
 
4. Настава 11:45 до 15:00  
 
5. Активен одмор  15:00 до 16:00  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 
 

Училиштето се стреми кон 
развивање на социјален, 
интелектуален и академски прогрес 
на учениците.  
Ние обезбедуваме подеднаков 
напредок на учениците преку 
развивање на нивните вештини, 
таленти и потреби.  
Светот го замислуваме глобално и 
отворено, како место исполнето со 
почит и разбирање. 

 
ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

 

Инспирирање на учениците до 
нивниот максимален потенцијал, 
воедно нивно мотивирање и поттик 
за одговорно однесување и вредна 
работа. 

 

 
 
Ул. 1737 бр.1  
Центар Скопје 
Тел/факс+389 23164357 
Mail: oukimsk@yahoo.com  
www.oukimcentar.edu.mk 

http://www.oukimcentar.edu.mk/
http://www.oukimcentar.edu.mk/


 
СОВЕТУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ 

 
Родителот односно  стaрателот     се  упатува  на 
советување ако:  
-ученикот во текот на наставната година има негативна 
оцена по три или повеќе предмети; 
 -ученикот има направено повеќе од десет неоправдани 
изостаноци или 100 оправдани изостаноци;  
-ученикот е недисциплиниран;  
-ученикот го навреди наставникот;  
-ученикот учествува во тепачки или други форми на 
насилство; 
 -ученикот покажува асоцијално однесување;  
-ученикот се однесува неморално и неетички и во краток 
период на ученикот значително му опадне успехот. 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛНА И ДОДАТНА НАСТАВА 

 
Дополнителна настава се организира за 

ученици кои покажуваат континуирано слаби 
резултати во учењето, а особено ако: 
 Имаат најмалку две слаби оценки;   
 Имаат слаби резултати по одреден наставен 

предмет;  
 
 Отсуствуваат од наставата по одреден предмети  
 
 На барање на ученикот или неговиот родител 

односно старател   
Ученикот упатен на дополнителна настава во текот 
на еден месец посетува дополнителна настава 
најмногу по два наставни предмети со најмногу 
четири наставни часови по наставен предмет.  
Доколку ученикот не ги посетува часовите по 
дополнителна настава добива неоправдан 
изостанок. 
 

Додатна настава се организира за 
учениците кои постигнуваат значителни резултати 
по одделени наставни предмети (талентирани 
ученици). Наставникот е должен да обезбеди 
додатна настава на учениците кои се подготвуваат 
за учество на натпревари, најмногу по три 
предмети. 

 
ИЗОСТАНОЦИ  

Секое отсуство на ученикот повеќе од еден ден се 
оправдува со лекарска белешка.  
Ученикот може да отсуствува од наставата ако неговото 
изостанување родителот го најави однапред во училиштето, 
но не повеќе од пет дена во наставната година.  
Директорот на училиштето по писмено барање на 
родителите од оправдани причини може да му дозволи на 
ученикот подолго изостанување од наставата но не подолго 
од 30 дена. 
 
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАПРЕДОКОТ НА 
УЧЕНИЦИТЕ  

Родителите редовно се 
известуваат за постигањата, 
изостанувањата и поведението на 
учениците и тоа преку родителски 
средби, евидентни листови, 
индивидуални средби, електронски 
дневник, телефонски контакти и 
приемен ден на наставниците.  

За време на отворениот ден 
на училиштето секој родител може 
да разговара со предметниот 
наставник за успехот на своето дете. 
Отворениот ден се одржува секоја 
последена среда во месецот. 
 
СРЕДБИ СО ДИРЕКТОРОТ НА УЧИЛИШТЕТО 

  
Родителите кои имаат потреба од контакти со Директорот 
на училиштето можат да ги остварат преку претходно 
закажана средба. Ден за прием кај Директорот е секоја 
среда од 11-13 часот. 
 
СРЕДБИ СО СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ НА УЧИЛИШТЕТО 
 

Оваа соработка се остварува со родителите на 
учениците во текот на сите работни денови на училиштето. 
Стручните соработници во конкретни случаи одредуваат 
термини за средба со родителите во договор со 
раководителот на паралелката и навремено информирање 
на родителот. 

 
 
 

КУЌЕН РЕД НА УЧИЛИШТЕТО 
 
Учениците се должни да дојдат во училиште 15 
минути пред почетокот на наставата.  
Помеѓу вториот и третиот час учениците имаат голем 
одмор, кој се користи за ужина релаксација и се 
одвива во училишниот двор. Доколку временските 
услови се неповолни учениците остануваат во 
училиштето , почитувајќи го редот и мирот во истото.  

Во училиштето постои дневно обезбедување 
кое се грижи за почитување на редот и мирот како и 
безбедноста на учениците. 

 

 
КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ 

 
Родителите ќе се придржуваат:  

 Да го подржуваат учењето на своите деца преку 
залагање за фер оценување;  

 
 Да се воздржуваат од активности кои 

неоправдано би ги довеле нивните деца во 
повластена положба во однос на другите деца.   

 Да ги почитуваат професионалните одлуки и 
совети на наставниците во врска со оценувањето 
и воспитувањето на нивните деца;   

 Да им бидат пример на своите деца-ученици и со 
своето однесување да поттикнуваат чесен и фер 
однос кон сите чинители на животот во 
училиштето;   

 Да ги препознаваат и спречуваат евентуалните 
обиди на своите деца со недозволени постапки 
да добијат поповолна оцена од објективно 
утврдената или да го нарушат куќниот ред во 
училиштето.   

 Да се залагаат учениците секогаш да доаѓаат 
навреме во Училиштето   

 Да не им ѕвонат на телефонот за време на 
наставата.  


