ПОДРАЧЈА
НА ПРОМЕНИ И ПРИОРИТЕТИ
I. Унапредување на наставата
преку професионален развој на
наставниците
ЦЕЛ 1: Осовременување на наставата
преку
одржување
работилници
со
презентирање на современи техники и методи
ЦЕЛ 2: Унапредување на наставата преку
осовременување со воведување на современи
наставни средства.
ЦЕЛ 3: Подобрување на условите за работа
во кабинетите

II. Подобрување на квалитетот во
оценувањето
на
постигањата
и
подобрување на успехот на учениците
ЦЕЛ 1: Примена на стандардите за
оценување на постигањата на учениците и
почитување на етички кодекс на оценување
ЦЕЛ 2: Едукација на новите
наставници за унапредување на оценувањето
на учениците
ЦЕЛ 3: Зголемување на степенот на
мотивираност и одговорност кај учениците за
сопствениот напредок
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 наставен
предмет и
- 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.
За упатувањето на ученикот на дополнителна
настава наставникот задолжително го известува
родителот, односно старателот.

Додатна настава се организира за учениците кои
постигнуваат значителни резултати по одделни наставни
предмети (талентирани ученици).
Додатната
настава за учениците наставникот е должен да им ја
понуди на учениците, а учениците одлучуваат дали ќе ја
посетуваат додатната настава.
Училиштето најдоцна до 20 септември во тековната
учебна година ќе истакне распоред за дополнителна и
додатна настава за секој наставен предмет, на видно
место во училиштето.
Оценувањето во деветгодишното основно образование
на учениците од I до III одд. е описно, од IV до VI одд. е
описно и бројчано, а од VII до IX одд. е бројчано.

Од Законот за основно образование
- Следењето и проверувањето на напредокот и
постигањето на успехот на учениците се врши со
интерно проверување.
- Интерното проверување на постигањето на
успехот на учениците го вршат наставниците во
училиштето.
Одделенскиот наставник, односно раководител
на паралелката е должен да го извести родителот
за успехот на ученикот најмалку два пати во секое
полугодие.
Годишните оценки одделенскиот односно
раководителот на паралелката на родителите ги
соопштува на родителска средба која се одржува
три дена по денот на одржувањето на
наставничкиот совет на кој се утврдуват годишните
оценки на учениците.
Ако ученикот или родителот не е задоволен од
годишната оценка, родителот има право, во рок од
три дена од денот на соопштувањето на успехот, да
поднесе писмен приговор до наставничкиот совет
на училиштето, кој треба да биде образложен.
Ученик кој има одличен општ успех и посебно
се истакнува со способност, знаење и работни
навики може побрзо да напредува. Ученик од прво
до трето одделение, по предлог на одделенскиот
наставник, а по мислење на стручните соработници
на училиштето и согласност на родителот може
забрзано да напредува и премине во наредното
одделение, за што одлука донесува наставничкиот
совет.
Ученик од четврто до деветто одделение, по
предлог на одделенскиот раководител, а по
одобрување на наставничкиот совет и согласност
на родителот може забрзано да напредува, за што
одлука донесува наставничкиот совет.
Ако
ученикот побрзо напредува во првиот период

преминува без полагање на испити за побрзо
напредување, а ако побрзо напредува во вториот,
односно третиот перид полага испити за побрзо
напредување. Ова право ученикот може да го
користи најмногу два пати во текот на основното
образование.
СОВЕТУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

Родителот, односно старателот се упатува на
советување, ако:
- ученикот во текот на наставната година има
негативна оценка по три или повеќе предмети,
- ученикот има направено повеќе од десет
неоправдани или 100 оправдани изостаноци,
- ученикот е недисциплиниран,
- ученикот го навреди наставникот,
- ученикот учествува во тепачки или други форми на
насилство,
- ученикот покажува асоцијално или антисоцијално
однесување,
- ученикот се однесува неморално или неетички и
- во краток период на ученикот значително му
опадне успехот.
Одделенскиот, односно раководителот на
паралелката повикува на советување најмалку еден
родител, односно старател со покана упатена преку
телефон, по пошта или со лична достава. Ако
родителот, односно старателот од оправдани
причини не може да се јави на поканата е должен за
отсуството да го извести одделенскиот, односно
раководителот на паралелката, пред одржувањето
на советувањето или во рок од три дена по
советувањето. Ако родителот, односно старателот
повеќе од четири пати по кој било основ се повикува
на советување, на секое следно советување
присуствува и претставник од Педагошката служба.
Ако родителот, односно старателот не се јави на
советувањето и по третата покана се известува
Центарот за социјални работи.
Педагошката служба, за родителите кои не се
јавиле на поканата за советување и истите не го
оправдале своето отсуство поднесува предлог за
поведување прекршочна постапка.

Прекршочни одредби
од Законот за основно образование
Глоба во износ од 200 до 250 евра во денарска противвредност
ќе му се изрече на родителот, односно на старателот за прекршок
ако не се јави во утврдениот термин за советување по втората
упатена покана.
Глоба во износ од 500 до 700 евра во денарска противвредност
ќе му се изрече на родителот, односно на старателот за прекршок,
ако не се јави во утврдениот термин за советување по третата
упатена покана .
Глоба во износ од 400 до 700 евра во денарска противредност
ќе му се изрече за прекршок на родителот, односно старателот
ако:
- не му овозможи на своето дете да ја исполни обврската за
задолжително основно образование и воспитание;
- ученикот не е запишан во рокот .
Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му
се изрече на родителот, односно старателот, ако родителот,
односно старателот или неговото дете врши телесно или психичко
малтертирање на наставник, стручен соработник или воспитувач.
Права и обврски на учениците и родителите
Ученикот има право да ја посетува наставата и да учествува
во воспитно-образовната работа што ја организира основното
училиште.
Ученикот има обврска редовно да ја посетува наставата и да
ги исполнува планираните обврски и задачи што се предвидени со
наставниот план и програми и годишната програма за работа.
За секое изостанување на ученикот од настава родителот е
должен да го извести раководителот на паралелката за причините
за изостанувањето.
Кон ученикот кој не ги извршува обврските и ги повредува
правилата на воспитно-образовната работа се применуваат
следните педагошки мерки: укор, усна опомена, писмена
опомена, намалување на поведението, преместување на ученикот
во друга паралелка и преместување на ученикот во друго основно
училиште.
Педагошките мерки се применуваат во следните случаи:
- Нередовно посетување на училиштето;
- Нарушување на правилата во однесувањето спрема другите
ученици, наставници и возрасни;
- Неправилен однос кон училишниот имот;
- Попречување на воспитно – образовната работа во паралелката
и училиштето.
Ученикот треба да го чува училишниот инвентар - секоја
повреда на инвентарот е на трошок на родителот.
Учениците кои се истакнуваат со своето знаење или со
други видови постигања основното училиште ги пофалува односно
наградува. На учениците кои постигнуваат натпросечни резултати
во наставните и воннаставните активности, основното училиште,
на предлог на наставничкиот совет, им издава посебни дипломи и
пофалници.
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Тел/факс: 033 / 448 – 522
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http://www.ооу-н-п-русински.мкд
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Проекти

Во оваа учебна година ќе продолжат и активностите од
Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“, со што на
учениците им овозможува да ги унапредуваат јазичните и
математичките вештини.
Во оваа учебна година ќе се продолжи со реализација на
проектот „Меѓуетничка интеграција во образованието“, кој
предвидува активности со вклучување на родителите на учениците.
Во оваа учебна година во училиштето ќе продолжи да се
реализира програмата ,,Превенција од насилно однесување во
училиштето“ со вклучување на учениците и родителите.
Во оваа учебна година ќе продолжи и реализацијата на
Проектот „Заедничка грижа за правилно насочување на
учениците“. Целта на овој проект е зајакнување на врската „родителученик-наставник“ преку која се овозможува јакнење на воспитната
компонента во воспитно-образовниот процес.
Ќе
се
продолжи
и
со
спроведување
на
програмата ,,Интеграција на еколошката едукација во
македонскиот образовен систем“, со цел за развивање на
еколошката свест кај учениците, родителите и локалната заедница.
__________________________________________________________________________________________________

Со надеж за успешна и содржајна соработка во
интерес на Вашите деца, а наши ученици!
Среќен почеток на новата учебна 201718 година и
многу успех во учењето на Вашите деца!
Русиново
Директор
04. 09. 2017 г.
/Лиљана Буровска/

_______________________________________
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Брошура за родители
Учебна 2017/18година
Мисија:
„Нашето
училиште
е
дисциплинирана и безбедна средина во која
обезбедуваме
индивидуален
развој
на
учениците и наставниците, развиваме свест за
правата и одговорностите, негуваме почит и
грижа за другите и прифаќање на сличностите и
почитување на разликите меѓу етничките
заедници и одговорност кон заедницата и
животната средина, поттикнувајќи доживотно
учење.“
МОТО:

Знаењето е сила, знаењето е моќ!

Визија: „Се стремиме да создадеме
современа и пријатна училишна средина во која
ќе
има
интерактивна
соработка
меѓу
наставниците,
учениците
и
родителите,
ефикасна
и
квалитетна
настава,
каде
наставниците се максимално едуцирани и
мотивирани за работа, а учениците ги стекнуваат
своите знаења со интерес и задоволство, имаат
високо
развиена
еколошка
свест
и
придонесуваат
за
градење
демократско
мултиетничко општество.“

