
Годишна програма на педагог 
 

 

 

 
1. ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ 

Планирање и програмирање на воспитно-образовната работа 

  

Бр. 

 

Содржини на работа 

 

Соработници 

Време на 
реализација 

 

1. 

Учество во изработката на концепцијата на Годишната програма за работа на 
училиштето и изработка на нејзини поедини делови 

Директор 

Наставници 

Стручна служба 

 

Август 

 

2. 

Учество и кординација во изработката на наставните планови и програми по 
одделенија и за поедини предмети 

Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Август Септември 

 
 

3. 

Учество и кординација во изработка на развојниот план на училиштето Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Август Септември 

 
 

4. 

Учество и кординација и во изборот и концепирањето на воннаставните 
активности 

Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Август Септември 

 
 
 

 
5. 

Учество во изработката на наставните планови за додатна, дополнителна 
настава, одделенска заедница, секции, екскурзиии, настава во природа 

Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Август Септември 

 

6. 

Кординација и учество во изработка на проекти Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Континуирано 

 

 



 

7. 

Учество во изработката на плановите и програмите за работа на стручните 
органи на училиштето 

Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Континуирано 

 

8. 

Учество во изработката на програми за работа со надарени и деца со посебни 
потреби 

Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Континуирано 

 

9. 

Учество во изработка на план и програм за професионална ориентација на 
учениците како и негова реализација 

Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Септември 

10. Учество во изработка на програма за соработка на училиштето со семејството Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Септември 

11. Изработка на Годишна програма и месечни планирања за работа на педагогот Стручна служба Септември 

Секој месец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ 

Непосредно следење на воспитно-образовната работа во училиштето 

  

Бр. 

 

Содржини на работа 

 

Соработници 

Време на 
реализација 

 

1. 

Следење и набљудување на децата во група за упис во I одд. Наставници 

Стручна служба 

Мај 

2. Правење на анализа на карактеристиките на идните првачиња и учество во 
формирање на паралелките 

Стручна служба Август 

3. Запознавање на наставниците од прво одделение со карактеристиките на 
идните првачиња 

Стручна служба 

Наставници 

Август 

4. Распределување на доселени ученици од други училишта Стручна служба Континуирано 

 

 

5. Следење и давање помош при организација и реализација на задолжителната, 
додатната и дополнителната настава 

Директор наставници 
Стручна служба 

Август Јуни 

 

6. 

Следење и учество во организација и реализација на воннаставните активности Наставници 

Директор 

Стручна служба 

Авуст 

Јуни 

Континуирано 

 

7. 

Следење и водење на педагошка евиденција и документација во училиштето Наставници  

Континуирано 

 

8. 

Следење на прилагодувањето на учениците во I одд. преку 

- посета на часови 

- разговор со ученици 

- разговор со родители 

Наставник 

Стручна служба 

 

 

Континуирано 

 

9. 

Систематско следење и анализирање на наставниот процес како и работата 
на сите ученици 

Наставник 

Стручна служба 

Континуирано 



 

 

10. 

Откривање на ученици кои имаат потешкотии во учењето преку 

- посета на часови 

- разговор со наставници 

- разговор со родители 

- увид во одделенска книга 

Наставник 

Стручна служба 

 

 

Континуирано 

 

11. 

Следeње на успехот и редовноста на учениците Наставник 

Стручна служба 

 

Континуирано 

 

12. 

Следење и помош при организација и реализација на проекти Директор, Наставници 

Стручна служба 

 

Континуирано 

13. Следење на интерперсоналните односи ( Училишна клима ) во училиштето меѓу 
ученик-ученик, ученик-наставник и наставник-наставник, на индивидуално и 
групно ниво 

Наставници 

Ученици 

 

Континуирано 

 

14. 

Испитување на причините кои се јавуваат во воспитно-образовната работа Наставници Родители 
Ученици 

Стручна служба 

 

Континуирано 

 

 

  Директор 

и други институции 
 

 

15. 

Следење на оптеретеноста на учениците Наставници Ученици 

Родители Стручна служба 

 

Континуирано 

16. Следење на постапките на оценување на учениците Наставници Стрична 
служба Директор 

Континуирано 

17. Систематско вреднување на својата работа Педагог Континуирано 

 

 

 



3. ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ 

Советодавно-консултативна работа со учениците, наставниците и родителите 

 
Бр. Содржини на работа Соработници Време на 

реализација 

 

1. 

Идентификување и работа на отстранување на педагошките причини на 
проблемите во учењето и однесувањето 

Стручна служба 

Наставници 

Ученици 

 

Континуирано 

 

2. 

Следење и проучување на интересите и постигнувањата на учениците и нивно 
усогласување 

со нивните желби и интереси 

Стручна служба 

Учениците во звршното 
одделение 

 

Мај 

 

3. 

Запознавање на учениците со видовите на средните училишта Стручна служба 

Учениците од IX одд 

Мај 

 

4. 

Давање помош и подршка во вклучување на учениците во учество во различни 
проекти и активности  (одделенски заедници, ученичка заедница, ПЦК и др. ) 

Стручна служба 

Ученици 

 

Континуирано 

 

5. 

Учество во организирање на активности и содржини каде учениците на 
креативен начин го организираат своето слободно време 

Стручна служба 

Ученици 

 

Континуирано 

6. Советодавна работа со ученици кои потешко напредуваат или покажуваат 
асоцијално однесување, нередовност и слаб успех 

Директор Стручна служба 
Ученици 

Континуирано 

 

7. Советодавна работа со наставници и ученици при избор на слободни 
активности, јавни настапи, конкурси, натпревари и др 

Директор Стручна служба 
Наставници Ученици 

Септември-Мај 

8. Советодавна работа со наставниците приправници Стручна служба 

Наставници 

 

Континуирано 

 

9. 

Консултативна-советодавна работа со наставниците во разрешувањето на 
проблемите на релација ученик-ученик и ученик-наставник-семејство 

Директор Стручна служба 

Наставници 

 

Континуирано 

10. Советодавна работа со наставници во реализирање на проекти Наставници Септември-Мај 

11. Давање помош за стручно усовршување на наставниците и нивно упатување за 
користење на стручна литература заради осовременување на наставниот 
процес 

Директор Наставници 

Стручна служба 

 

Континуирано 



12. Давање на потребна помош на одделенските наставници во квалитетно 
обавување на нивната улога 

Наставници 

Стручна служба 

Континуирано 

13. Давање помош на наставниците во реализација на одредени часови како 
пример за добра пракса 

Наставници 

Стручна служба 

Периодично 

14. Учество во работата на стручните тимови и активи, и превземање мерки за 
унапредување на нивната работа 

Наставници 

Стручна служба 

Континуирано 

15. Советодавна работа со родителите чии деца имаат проблеми со учењето, 
редовноста и дисциплината 

Наставници 

Стручна служба 

Континуирано 

16. Промовирање и потикнување на родителите во поедини облици на работа во 
училиштето 

Наставници 

Стручна служба 

Континуирано 

17. Запознавање на учениците со Конвенцијата за детските права Наставници 

Стручна служба 

Септември 

18. Советодавна работа со родителите за осмислување на слободното време на 
децата 

Наставници 

Стручна служба 

Континуирано 

19. Едукација на родителите за развојните карактеристики на децата Наставници 

Стручна служба 

 

Септември 

20. Давање подршка и помош во работата на Советот на родители и Училишниот 
одбор 

Наставници 

Стручна служба 

Континуирано 

 

21. Подршка за учество на родителите во разни проекти на стручни и невладини 
организации кои се реализираат во училиштето или се занимаваат со 
проблемите на нивните деца. 

Наставници 

Стручна служба 

Континуирано 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ 

Аналитичко - истражувачка работа 

  

Бр. 

 

Содржини на работа 

 

Соработници 

Време на 
реализација 

 

1. 

Анализа на општите услови за реализација на воспитно-образовната работа во 
училиштето 

Директор 

Ст.служба 

Наставници 

Август-Септември 

 

2. 

Изработка на анализа за успехот и дисциплината на учениците на 
класификациони периоди 

( тромесечие, полугодие и крај на година ) 

Директор 

Ст.служба 

Наставници 

Ноември 

Декември 

Април 

Јуни 

 

 

3. 

Анализа на часовите на редовната настава и другите облици на воспитно- 
образовната работа на кои присуствувал педагог и согледување на нивната 
дидактичко-методска заснованост 

Директор 

Ст.служба 

Наставници 

Октомври 

Март 

 

4. 

Анализа и унапредување на работата на воннаставните активности Ст.служба 

Наставници Ученици 

Декември 

Мај 

 

5. 

Испитување на нивото и квалитетот на ученичките знаења 

- испитување на брзината и точноста на читање на: 

а) нелогичен текст 

б) логичен текст 

Ст.служба Април 

Мај 

 

6. 

Испитување на нивото и квалитетот на ученичките знаења 

по одделни предмети 

Ст.служба Континуирано 

 

7. 

Истражување и анализа на оптеретеноста на учениците при преминот од 
одделенска во предметна настава 

Ст.служба Ноември 

 
 

8. 

Анализа на потребите за стручно усовршување на наставниот кадар Наставници 

Ст. служба 

Декември 

9. Учество во научни истражувања со други институции Ст.служба Континуирано 



5. ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ 

Соработка со стручни институции, локална заедница и стручно усовршување 

  

Бр. 

 

Содржини на работа 

 

Соработници 

Време на реализација 

 

1. 

Учество во работата на стручни друштва органи и организации 

( Современ педагог , БРО, други училишта и др) 

Педагог 

Наставници 

Еднаш месечно и по 
потреба 

 

2. 

Соработка со образовни, здравствени, социјални институции и други установи 
кои допринесуваат за остварување на целите и задачите на воспитно- 
образовната работа 

Ст.служба Континуирано 

 

3. 

Предлагање на нaбавка на стручна литература и списанија; правење на 
прегледи за актуелни и на стручни делови 

Ст.служба Континуирано 

 

4. 

Учество во размена на искуства со други педагози и психолози Ст.служба Континуирано 

 

5. 

Работа на сопствено и стручно усовршување Ст.служба Континуирано 

 

6. 

Учество во воспоствување на соработка со локалната заедница и реализација 
на заеднички активности 

Директор 

наставници 

Стручна служба 

Ученици 

Континуирано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ 

Педагошка евиденција и документација 

  

Бр. 

 

Содржини на работа 

 

Соработници 

Време на реализација 

 

1. 

Годишен глобален план и Програма за сопствената работа Ст.служба Континуирано 

 

2. 

Месечен оперативен план за работа Ст.служба Секој месец 

 

3. 

Хронолошки дневник за работа Ст.служба Континуирано 

 

4. 

Дневник за работа со ученици Ст.служба Континуирано 

 

5. 

Дневник за работа со наставници Ст.служба Континуирано 

6. Дневник за работа со родители Ст.служба Континуирано 

7. Дневник за следење на наставата и воннаставните активности Ст.служба Континуирано 

 

8. 

Документација за извршаната аналитичко-истражувачката работа 

(прегледи, инструменти,извештаи, анализи, информации и др ) 

Ст.служба Континуирано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ 

Подготовка за сите облици на работа со ученици, наставници и родители 

 

Бр. 

 

Содржини на работа 

 

Соработници 

Време на реализација 

 

1. 

Подготовка и планирање на предавања со ученици, наставници и родители Ст.служба, наставници 

директор 

Континуирано 

 

2. 

Подготовка на материјали за поедини истражувања и изработка на 
инструменти 

Ст.служба Континуирано 

3. Планирање на посета на часови Ст.служба Континуирано 

 

4. 

Планирање и подготовка на анализи,прикази и соопштенија Ст.служба Континуирано 

5. Следење на стручна литература Ст.служба Континуирано 

6. Подготовка на процедура за изработка  на училишниот развоен план Ст.служба, наставници 

директор 

Континуирано 

7. Подготовка и договарање со останатите стручни соработници , тимови и 
стручни институции за заедничките задачи и активности во училиштето и 
надвор од него 

Ст.служба Континуирано 

 


