
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ 

 

ПРОГРАМСКО – КОНЦЕПЦИСКО ПОДРАЧЈЕ 

Програмски содржини / работни задачи 
Носители и 

соработници 
Време на 

реализација 

- Анализа на претходната учебна година, мерки за унапредување на организацијата и 
работата на училиштето; 

- Увид  во техничката и друга подготвеност на училиштето за работа; 
- Планирање за прераспределба на училници и кабинети; 
- Планирање и организирање поправки на училишен инвентар, кречење и фарбање; 
- Планирање на нови наставни средства и помагала за новата учебна година; 

Стручна служба, 
наставници 

Август 

- Оперативна организација на активностите за почетокот на учебната 2016/17 година; 
- Обезбедување услови за работа; 
- Стручна и кадровска екипираност; 
- Координација на хигиено-техничкиот персонал; 
- Формирање паралелки, воспитно-образовни групи, распределба на часови, 

одделенија, паралелки, наставници, дежурства, одредување одделенски 
раководители; 

- Креирање тимови , стручни активи, одговорни наставници, задолженија; 
- Активности за подобрена  информираност на сите вработени, обезбедување точни, 

јасни и прецизни задолженија; 
- Информативни табли за наставници, родители, ученици низ училиштето; 
- Подготовки за прием на првачињата на први септември; 
- Креирање на анкетни прашалници за учениците, наставниците и родителите; 

Директор, надлежни 
институции, општина, 

наставници, вработени 

Август 
Септември 

- Креирање анкетни прашалници за наставниците ( степенот, видот и потребата од 
обуки) 

- Анализа на одговорите, потребите и превземање на активности  
- Изработка  на оперативна програма за интерни обуки на наставниците  
- Маркетинг на училиштето, јавност во работата,  веб страната на училиштето, 

Директор , педагог, 
одговорни наставници 

 
Октомври 
Ноември 

 
 

- Работа со комисии координирање на тимови и активи итн.; 
- Увид во дневната организација на работата; педагошка документација, електронска 

документација;  
- Соработка со надлежни институции; 
- Увид во дневната организација на работата, координација; 
- Упатства, подршка во подготовките за одбележување на позначајни датуми; 

Директор, стручна 
служба, наставници, 

надлежни институции 

 
Ноември 
Декември 

 



- Обука на наставниот кадар за компетенциите, вештините, знаењата потребни во 
образованието од 21 век;   

- Обука за професионалниот и моралниот лик на наставникот согласно потребите и 
барањата на учениците; 

- Обука за тимската работа во училиштето; 
- Демонстрација и презентација за примена на современи методи и техники  во 

наставата; 

Директор , педагог, 
одговорни наставници 

Октомври 
Ноември 
Декември 

- Учество во истражување на актуелно-образовни прашања; 
- Изработка на документација и иструменти за следење на реализацијата на 

програмата; 
- Следење континуирано на новитетите во образованието во 21 век; 

Наставници, педагог, 
надлежни институции 

Континуирано 

- Изработка на Полугодишни и Годишен извештај; 
- Учество  во  базари,  новогодишни  и  божиќни уч.активности; 
- Сумирање на податоците од првото полугодие; 

Одговорни наставници, 
педагог, наставници 

Декември 

- Подготовки за почеток на второто полугодие; 
- Поправки на училиштето,  за време на зимскиот распуст; 
- Подготовки и разработка на оперативни планови за следење на работата во 

училиштето; 

Педагог, наставници 
комисии, надлежни 

институции 

Јануари 
Февруари 

- Анализа на пропусти и потешкотии во секое одделение; 
- подрачје во првото тримесечие и првото полугодие,анализа на постигањата на крајот 

од учебната година; 
- Активности и помош при организирање на ученички натпревари; 
- Акцент на тимската работа при создавање на електронска база на податоци; 

Одговорни наставници, 
педагог, наставници 

Февруари 
Мај 
Јуни 

- Анализа и сумирање на податоци од третто тромесечие и план за подобрување на 
квалитетот на наставата за успешно завршување на учебната година; 

- Оперативен план за работа на тимовите, состаноции информирање на наставниците; 
- Предлог мерки за подобрување на општиот успех и постигањата на учениците; 
- Договор со членовите на ученичката заедница за креирање на Алманах за учениците 

од 9 –те одд, кој ќе произлезе од нивните желби и потреби; 
- Увид во педагошката евиденција и документација, дневни подготовки, е-дневник; 

Педагог, наставници 
Април 

Mај 
Jуни 

 

 

 



 

 

СЛЕДЕЊЕ НА СТРУЧНО – ПЕДАГОШКА РАБОТА ВО УЧИЛИШТЕТО 

Програмски содржини / работни задачи 
Носители и 

соработници 
Време на 

реализација 

- Квалитативно и квантитивно увид во наставата; 
- Запознавање на наставниот кадар со програмите, прирачниците, упатствата и сл.; 
- Учество во координација на наставните програми и организирање на воннаставни 

активности; 
- Организација на проектни активности; контакти за меѓународни соработки, размена, 

подготовки  и  изготвување  систем за програма за талентирани и надарени деца; 
- Подготовки за изготвување оперативен план за интерните обуки(тема,обучувач,време); 

Стручна служба, 
наставници 

Континуирано 

- Анализа, заклучоци и предлог мерки за подобра и побрза организација на стручната 
служба, комисиите, тимовите итн. во однос на реализација  на  планираните  
активности  и тековни задачи, унапредување на комуникацијата со  воведување  на     
е-комуникација и проток на информации; 

- Pационализација на работата; 

Стручна служба, 
наставници 

Октомври 
Ноември 
Декември 

- Апликација за  проекти; 
Педагог, 

наставници, ученици 
Декември 

- Организирање информативни средби со наставниците, стручните активи; 
- Претставниците на ученичките заедници; 

Педагог, 
наставници, ученици 

Континуирано 

- Активно следење на тимската работа, делегирањето  задолженија, почитување рокови 
и реализација на воспитно –образовниот процес и воннаставните активности; 

Педагог, 
наставници 

Континуирано 

 

 

 

 



ПЕРМАНЕНТНО, СТРУЧНО, ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ КАДАР 

Програмски содржини / работни задачи 
Носители и 

соработници 
Време на 

реализација 

- Идентификување на степенот , видот на обуките и професионалниот развој; 
- Анкетни прашалници за наставниците (во процес); 
- Анализа на потребите на наставниците , планирање; 
- Стручна дебата  на тема Образованието во 21 век, вештини, знаења и компетенции; 
- Интерна едукација на наставниот од планирање до реализација , анализи на дневните 

подготовки и чекори до реализација; 
- Екстерна едукација, посета на обуки за деца со посебна потреба, обука за зајакнување 

на капацитетите на семејствата, обука за IQ; 
- Набавка на стручна литература; 

Наставници, 
координатори на 
тимови, стручна 

Октомври 
Декември 

- Мотивациони презентации за кадарот со цел поттикнување кон самоусовршување; 
- Советодавни и консултативни средби со стручните активи; 

Стручна служба Континуирано 

- Следење на наставникот во имплементацијата на новини во наставата; 
- Стручна дискусија Рефлексијата како насоки кон подобрување на планирањата на 

активностите, методите, техниките и стратегиите во класот; 

Наставници, 
координатори на 

тимови 
Континуирано 

- Определување солиден ментор на наставникот; 
- Почетник и запознавање со неговите обврски; 

Директор Континуирано 

- Запознавање со прописите за водење на педагошка евиденција и документација; 
- Едукација за примена на наставната технологија и законските прописи; 
- Пријавување  на  наставникот  за  полагање  на стручен испит; 

Стручна служба 
педагог ментор(и) 

По потреба 

- Следење на законските акти, правилници  за дејноста,координации, состаноци; Стр.служба активи Kонтинуирано 

- Редовна координација со педагогот на училиштето во надминувањето на 
предизвиците во училницата, решавање конфликти и посредување; 

- Редовно присуство на сите седници на стручните активи во училиштето и советот на 
родителите; 

- Поттикнување   на   стручни   расправи по сите прашања кои се на дневен ред  
состаноците; 

Стручна служба Континуирано 

- Подготвување и водење  на седниците  на  Наставничкиот совет  и   реализација на 
донесените одлуки заклучоци; 

- Поднесување извештаи на Наст.совет за превземените мерки во врска со 
унапредувањето на воспитно-образовната работа во училиштето; 

Стручна служба 
претседатели на 

активи 
По потреба 



 

АНАЛИТИЧКО – СТУДИСКА РАБОТА 

Програмски содржини / работни задачи 
Носители и 

соработници 
Време на 

реализација 

- Анализирање   и   проучување   на   сите   видови планирања и програмирање на 
наставниците за наставата и воннаставните активности; 

- Изготвување извештаи  (полугодишни и годишни),  информации  и  анализи,  осврти  
во врска со реализацијата  на  програмите  на воспитно-образовната работа; 

- Анализа за успехот, поведението и редовноста на учениците; 

Директор, стручна 
служба, претседатели 
на активи, наставници 

Континуирано 

- Следење и проучување на резултатите од примената на образовната технологија; 
- Проучување и анализа на воспитно-образовниот процес во паралелките и воспитната 

компонента во паралелките; 
- Обезбедување соодветни  материјали за стручно усовршувње на наставниците; 
- Анализа на позитивните  страни и однесувања на наставниците од анкетите со 

учениците, учениците ги оценуваа наставниците редовност, настава, комуникација;  

Стручна служба, 
наставници 

Континуирано 

- Подршка за партиципација на учениците во решавањето на  проблеми, донесувањето 
одлуки; 

- Учество во животот на училиштето; 
- Укажување помош при конституирање на ученичките организации (детската 

организација, ПЦК,  одделенските заедници); 
- Подршка и мотивација во  во планирањето и организирањето на активностите во 

училиштето; 
- Непосредно учество во работата на нивните состаноци; 

Одделенски 
наставници, ученици 

Континуирано 

- Поттикнување на културно-забавниот живот во училиштето; 
- Мотивирање за активно учество во следење на естетско уредување на просторот во 

училиштето  дворот;  
- Поттикнување на соработка со локалната средина (со организациите одопштината); 
- Поттикнување на соработка со културните институции и организации од локалната 

средина (кино, театар, библиотека, музичко училиште,пионерски дом и сл.); 
- Организирање на училишни натпревари, дебати, дискусии; 

Директор, стручна 
служба, наставници, 

ученици 
Континуирано 

 

 



 

СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Програмски содржини / работни задачи 
Носители и 

соработници 
Време на 

реализација 

- Непосредно вклучување на родителите во  процесот на реализацијата на плановите  и 
програмите во училиштето; 

- Училиштето има утврден систем за известување на родителите за напредокот на 
нивните деца и доследно го применува; 

- Училиштето согласно законските прописи, покрај редовните средби организира и 
советување за родителите; 

Педагог, претседатели 
на активи, одделенски 
наставници, родители 

Континуирано 

- Еднаш месечно следење на извештаите од работата на тимот одреден за проверка на 
организираната исхрана нучениците; 

Педагог, 
наставници 

Континуирано 

 

 

ИНСТРУКТИВНО АДМИНИСТРАТИВНА РАБОТА 

Програмски содржини / работни задачи 
Носители и 

соработници 
Време на 

реализација 

- Редовна консултативна соработка со секретарот  педагогот и психологот; 
- Обезбедување средства за уредување на ентериерот во училиштето и др.потреби; 
- Активности за надополнување на ИКТ опремата; 
- Активности за замена на мебелот во училиштето; 
- Активности за обновување на училишната фасада; 
- Следење на конкурси ,тендери, понуди за потребите на  училиштето; 

 
Педагог, секретар 

комисии, наставници 
Континуирано 

- Соработка со родители, наставници и ученици за добивање потребни информации за 
промени во училиштето; 

Родители, ученици, 
наставници 

Континуирано 

- Увид и контрола врз буџетот на училиштето; 
- Рационално  и  економично  распределување  на буџетските средства на училиштето; 

Директор, стручнa 
служба 

Континуирано 

 

 



 

 

АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОР 

Активност и конкретни чекори Извори на средства Временска рамка Одговорни субјекти 

- Следење на активностите за изградба на фискултурната 

сала во соработка со изведувачот и надзорниот орган 
МОН 

 

 

2016/2017 

Директор, училишен одбор и 

одговорни лица во 

соодветните сектори на 

МОН 

- Поднесување барање до градоначалникот за уредување  

и обновување на асвалтот односно површината на 

спортското игралиште и негово опремување со статични 

реквизити, заградување со мрежа  

Основач – 

Општина Центар 

 

2016/2017 

Директор, училишен одбор и 

овластени лице во 

соодветните сектори на 

општина Центар 

- Поднесување барање до основачот за финансирање на 

реконструкијата на скалите, вратите и тоалетите во 

училиштето  

Основач – 

Општина Центар 
2016/2017 

Директор, училишен одбор и 

овластени лице во 

соодветните сектори на 

општина Центар 

- Поднесување барање до основачот за обезбедување 

средства и финансиска подршка во ресурси, инвентар, 

нагледни средства и помагала неопходни за иновативна 

настава. 

МОН, општина Центар 2016/2017 
Директор, тим од 

наставници 

- Поднесување барање до МОН за опремување на 

училиштето со неопходни технички апарати за поуспешно 

изведување на IB наставата  

МОН 2016/2017 
Директор и  ИБ 

координатори 

- Поднесување барање до МОН за реновирање и 

опремување на мултимедијална библиотека во 

училиштето 

МОН 2016/2017 
Директор и ИБ 

координатори 

 


