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ООУ,„КИРО ГЛИГОРОВ“
Информатор за ученици и родители

НОВА УЧЕБНА ГОДИНА,
НОВИ УСПЕСИ!
Миси а
Ние сме инклузивно училиште, кое со на современи средства и методи ќе а
негува современата настава. Нашето училиште ќе ги охрабрува учениците да
бидат лидери и да промовираат еднаквост, разновидност и почит. Негуваме
висок приоритет во создавање клима за современо, квалитетно и ефикасно
учење и остварување на личниот и професионален разво со континуирано
следење и примена на реформите во образованието.

Визи а
Ние сме модерно, современо и ефективно училиште, лидер во Општината и во
регионот, училиште кое а негува сво ата култура и традици а, почитува ќи ги
различностите, традициите на други култури и народи. Овде учениците ќе
стекнуваат квалитетни и тра ни знаења кои ќе ги применуваат во
понатамошното школување и ќе продонесат за нивниот личен разво . Ќе
поттикнуваме да владее почитување и толеранци а

КУЌЕН РЕД НА
УЧИЛИШТЕТО
Наставата започнува во 8.00 часот
Ученикот треба да до де во
училиште на малку 10 минути пред
почетокот на часот.
За секое отсуство од часовите
ученикот е должен навреме да го
извести одделенскиот раководител.
Ученикот треба културно и
коректно да се однесува кон другите
ученици, наставниците и вработените
во училиштето.
Ученикот не смее без одобрение
од наставникот да го напушти
часот
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Приоритети на училиштето
1. Унапредување на професионалните компетенции на наставниците заради подобра настава и учење на далечина
2. Осовременување на наставата преку набавка на наставни средства, помагала и ИТ опрема
3. Поголема вклученост на учениците во воннаставните активности
4. Унапредување на мултикултурализмот
Дополнителна настава
Дополнителна настава ќе се организира за учениците
имаат потешкотии во учењето и на кои им е потребна
повремена или континуирано помош во текот на
наставната година.

Додатна настава
Додатна настава ќе се организира за учениците кои
покажуваат значителни резултати по одделни предмети
Работа со надарени и талентирани ученици
Работа со ученици со посебни образовни потреби
Туторска поддршка на учениците
Образовни меди атори

Инклузивно образование
Инклузивното образование е процес ко ги зема предвид различните индивидуални потреби за разво на учениците,
дава ќи еднакви можности за остварување на основните човекови права за разво и квалитетно образование. Во
училиштето работат два вида на инклузивни тимови: Училиштен иклузивен тим и Инклузивен тим за ученик .
Настава
Задолжителна настава
Изборна настава
Целодневна настава за учениците од I – III одделение
Продолжен престој за учениците од IV одделение
Од 15.00 до 17.00 часот за учениците од I до IV одделение е организирано со згрижување од дежурни
наставници
Дополнителна настава
Додатна настава
Наставата во училиштето се
реализира во една смена од
I до VII одделение.
Наставниот час трае 40 мин.

Секции
Англиска секци а
Математичка секци а
Драмско-рецитаторска секци а
Ликовна секци а
Биолошко-Еколошка секци а
Музичка секци а
Природно-научна секци а
Ритмичка секци а
Новинарска секци а

Училишните спомени
никогаш не исчезнуваат!
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Проекти
Компостирање во училиште за здрава животна средина
Сообраќа ни патроли
Меѓуетничка интеграци а во образованието
Исправи се
Проект за физичко образование
Интеграци а на еколошката едукаци а во македонскиот образовен систем
Општествено хуманитарна работа
Акции за уредување на училничкиот простор и училшната зграда, со цел да се подобри
естетскиот изглед и амбиент за работа, да се создадат навики за одржување на хигиената,
чување на имотот и разво на одговорноста
Одржување на спортските терени и зеленилото во дворот
Организирање на собирни акции на храна, стара харти а и облека
Организирање на приредби, манифестации и настани со хуманитарен карактер
Акци а за дарување на книги во други институции
Помош на соци ално загрозени и инвалидизирани лица
Соработка со домовите за деца без родители и за стари лица
Соработка со Црвениот крст на општина Центар и град Скоп е.

Излети и екскурии
Училиштето ќе реализира две еднодневни рекреативни излети за учениците
од I - VII одделение - есенска и пролетна.
Еднодневна екскурзи а за учениците од III одделение
Настава во природа за учениците од V одделение,
Дводневна екскурзи а за учениците од VI одделение.
Натпревари за учениците
Натпреварите имаат знача на улога во разво от на личноста на ученикот .Учениците од нашето училиште ќе учествуваат на
ученичките натпревари кои ќе бидат организирани од страна на општината, градот, други училишта, невладини
организации како и во рамките на самото училиште, тековно од страна на наставниците како ментори. Учеството на
натпреварите е според афинитетот и способностите на ученикот. Ученичките натпревари вли аат врз зголемување на
интересот на учениците кон слободните активности, придонесуваат да се развива натпреварувачки дух, да се зближуваат
учениците од разни средини. Преку нив се развива и се продлабочува интересот на учениците, се воспоставува активен
однос кон наставата, се продлабочуваат и се прошируваат ученичките знаења.
Унапредување на мултикултурализмот
Во нашето училиште мулти-културализмот е застапен во наставните содржини во редовна настава, во содржините од
програмата „Животни вештини“ како и во програмата за Час на одделенска заедница. И покра тоа што во нашето училиште
учат многу малпроцент на ученици од други етникуми, наставниот кадар ќе ги спроведува содржините во потребниот обем
и во сите видови настава и воннаставни содржини и во сите сфери на работата на училиштето.
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ДОБРЕ ДОЈДОВТЕ ВО НОВИОТ СВЕТ НАРЕЧЕН УЧИЛИШТЕ
Соработка на основното училиште со родителите/старателите
Во училиштето континуирано ќе функционира Совет на родители кое ќе има
изготвена програма за работа од страна на Претседателот на Советот на родители.
Оваа програма е предвидена со цел родителите поорганизирано да делуваат во
доменот на потребите на училиштето.
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 во приемен ден на наставникот.
Оценување
Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот на учениците го
вршат наставниците во училиштето. Постигањата на учениците во основното училиште
се проверуваат формативно и сумативно,се запишуваат описни и/или бро чани оценки.
Постигањата на учениците во училиштето се оценуваат описно и бро чано согласно
законската регулатива. Од I до III одд. оценувањето е описно, Од IV – VI одд. постигањата
по задолжителните и изборните предмети се оценуваат описно и бро чано, по класификационите периоди – тримесеч а описно, на кра от на првото полугодие описно и кра от
на учебната година оценувањето е бро чано. Учениците од VII се оценуваат бро чано.

ПРОТОКОЛ ЗА РОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

Наставата во основното образование може да се реализира со физичко присуство на учениците во училиште или со учење
на далечина.
·Наставниот процес во училиштето се одвива во период од 07.00 часот до 20.00 часот.
За учениците од прво до трето одделение наставата се реализира со физичко присуство во просториите на училиштето, со
аксимално искористување на просторните и кадровските капацитети во училиштето и со задолжителна примена на сите
заштитни епидемиолошки мерки утврдени во Протоколот за настава со физичко присуство и со согласност од родителите/
старателите на учениците.
Смените на доаѓање на учениците во училиште (прва и втора смена) се менуваат на неделно ниво (види распоред).
·Доколку родителот/старателот, сака неговото дете наставата да а следи со учење од далечина, поднесува из ава до
училиштето дека ученикот ќе следи настава со учење од далечина и ќе биде редовно присутен на наставата со учење од
далечина, согласно распоредот за часови на паралелката.
·При настава со учење на далечина работниот ден на ученикот трае од 3 до 5 саати дневно.
·Доколку ученикот ко следи настава со учење на далечина не се вклучи на настава повеќе од пет дена, наставникот со
стручната служба во училиштето реализира посета на ученикот во неговиот дом и спроведува разговор со родителот за
неопходноста од задолжително и редовно следење на наставата.
·За извршената посета и разговор со родителот/старателот се составува белешка.
·Проверката (валидаци ата) на знаењата на учениците се реализира со физичко присуство во училиште, на секое тримесеч е
по однапред утвреден распоред на паралелки, бро на ученици во паралелка и времетраење на проверката.
·Училиштето изготвува распоред за проверка на знаењата на учениците на доцна 2 недели пред предвидените термини и
истиот го об авува на веб страната на училиштето и на националната платформа за учење на далечина.
·За извршената посета и разговор со родителот/старателот се составува белешка.
·Родителите/старателите ги испраќаат учениците до назначениот влез на училиштето и се забранува нивно влегување во
училиштето, Oсвен за родителите/старателите/образовните асистенти на учениците со посебни образовни потреби со
задолжително носење на маска/прекривка на лицето
Се забранува било какво неформално групирање и задржување во училишниот двор.
Сите потребни информации може да ги на дете на веб страницатана училиштето www.ooukirogligorov.edu.mk

·
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ПРОТОКОЛ ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА ВО УЧЕБНАТА
2020/2021
Ø Наставата е приоритет пред сите обврски на ученикот.
Ø Учењето на далечина има статус на редовна настава.
Ø Наставата со учење на далечина, наставниците а реализираат од училница во училиштето со користење на националната
платформа.
Ø Директорот на училиштето се грижи за целосна покриеност со интернет конекци а во сите училници во училиштето. Во
исклучителен случа кога во училиштето нема добра интернет конекци а и истата не може да се обезбеди, наставникот
часовите може да ги одржува и од дома, претходно добиена писмена согласност од страна на директорот на училиштето.
Ø При настава со учење на далечина работниот ден на ученикот трае од 3 до 5 саати дневно во зависност од возраста на
учениците и одмор од 10 (десет) минути на секо наставен час или активност.
Ø Сите часови одржани онла н и сите отсуства на ученикот се заведуваат во дневник.
Ø Користи целосно име и презиме на договорената е-платформа.
Ø Почитува го распоредот на часови.
Ø Навремено вклучи се на закажаниот час.
Ø Вклучи а камерата, а по одобрение на наставникот и микрофонот.
Ø Покажи почит при зборување, комуницира трпеливо и користи а опци ата „подигање рака“ при комуницираш со
наставникот.
Ø Почитува го дрескодот за училиште.
Ø Не го попречува часот.
Ø Задачите и домашните работи извршува ги навремено.
Ø Аколекци ата треба да биде снимена, тоа ќе го стори наставникот.
Ø Оценувањето ќе биде во договор со предметниот наставник.
Ø Проверката (валидаци ата) на знаењата на учениците се реализира со физичко присуство во училиште,на секое тримесеч е
по однапред утврден распоред на паралелки, бро на ученици во паралелка и времетраење на проверката.
Ø Училиштето изготвува распоред за проверка на знаењата на учениците на доцна 2 недели пред предвидените термини и
истиот го об авува на училишната веб-страна и на националната платформа за учење на далечина.
Ø Наставниците ќе бидат достапни во определено време за да одговорат на вашите прашања.
Ø Запомнете: учењето од далечина е наставен процес и однесувањето треба да биде соодветно.
Ø За непочитување на правилата и неисполнување на вашите обврски ќе бидат информирани родителите.
Ø Доколку ученикот ко следи настава со учење на далечина не се вклучи на настава повеќе од пет дена, наставникот со
стручната служба во училиштето реализира посета на ученикот во неговиот дом и спроведува разговор со родителот.
Ø За извршената посета и разговор со родителот/старателот се составува белешка.
Ø Следи ги правилата. Мора да знаеш дека секо а злоупотреба на ово вид настава ќе биде санкционирана.
Педагошките мерки ќе бидатвнесени во Правилникот на училиштето
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