
За дополнителни информации можете да се 

обратите на: 

ООУ„Тихомир Милошевски“ 
с.Ново Село ул.62 бр.1 1000 Skopje 

tel. 2037-805 факс.2050-582 

E-mail: tihomirmilosevski@yahoo.com 
 

 
 Иднината на Вашето дете нека биде 

Ваш избор. 

Права на родителот 

· Во прво одделение на основното училиште родителот е должен 

да го запише детето кое до крајот на календарската година ќе 
наполни шест години, во реонот во кој што живее или каде  

постојано престојува; 
· За организирано остварување на интересите на учениците  во 
училиштето од родителите е формиран совет на родители со по 

еден преставник од секоја паралелка; 
· Советот на родители: дава мислење за предлог на програмата 

за развој на училиштето, расправа за извештајот за работа на 
училиштето,предлага програми за подобрување на стандардите 
за настава, разгледува жалби на родителите во врска со 

воспитно—образовната работа; 
 

Орган на управување : Училишен одбор, составен од девет 
члена: тројца преставници од наставниците, стручните 
соработници од училиштето, тројца преставници од родителите 

на учениците, двајца преставнци од основачот и еден преставник 
од Министерство.  

Стручни органи во училиштето се : наставнички совет,  
одделенски совет , одделенски раководител на паралелката  и 
стручни активи.  

Права и обврски на учениците 
 

· Ученикот има право и обврска редовно да ја посетува 

наставата и ги исполнува планираните задачи  што се 

предвидени со годишната програма; 
· За секое изостанување од настава родителот е должен да 

го извести одделенскиот раководител; 
· 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 училиште. 
· За причините за префрлување на ученикот во 

друго училиште одлучува комисија формирана од 

директорот на училиштето, составена од 
одделенскиот раководител, два наставника и 

педагог  и претседателот на Советот на 
родителите; 
· Ученикот има право на бесплатен превоз ако 

местото  на живеење е оддалечено најмалку два 

километри од најблиското основно училиште; 
· Учениците со посебни образовни потреби имаат 

право на бесплатен превоз без оглед на оддалеченоста на 

нивното место на живеење; 
· Во договор со родителите  училиштето за учениците 

организира еден оброк—ужинка  и осигурување од повреди 
за кои  трошоците ги плаќа родителот; 

· Учениците кои се истакнуваат со своето знаење или со 

други видови постигања училиштето ги пофалува, односно 
наградува; 
· Ученикот има обврска да го почитува куќниот ред и 

наставникот како поучувач  и креатор на неговата иднина.  

 Приоритети во Годишната програма  
 

-подобрување на квалитетот на наставата со 
усовршување на методите, стратегиите, 
формите и содржините на работа во неа 
- подобрување на оценувањето на учениците 
- подобрување на начинот на работа со 
учениците со потешкотии во учењето и 
надарените ученици ; 
- подобрување на квалитетот на работењето 
во одделни сегменти на работата во 
училиштето  
- опремување на училиштето со современи 
нагледни средства и технички помагала; 
-уредување на внатрешниот и надворешниот 
простор; 
-доградба на училиштето  

 

· Наставата се изведува во една училишна зграда, 
во 21 паралелка  опфатени 516 ученици 
· Со училиштето раководи директор, стручни 
соработници  31 наставници со соодветна 
стручна подготвеност. 

- Наставниот час трае 40 минути,првата смена 
започнува  во 8.00 часот  , а втората во 13.00 
часот  за учениците од предметна настава а од 
14.00 за учениците од одделенска настава 
Дневниот престој ги згрижува децата од 07.00-16.00 ч 

 

МИСИЈА 

Колевка на знаења и умеења, дом   

на креативност и вредности. 

 
ВИЗИЈА 

На крилјата на технологијата 
во лет кон поголеми успеси. 

Квалитетно знаење- 
пат кон иднината 

 

Училиште со еднакви можности 
за  развој и напредување. 

 
Мотивираноста на учениците, 

предизвик за наставниците. 



ОУ „Tihomir Milo{evski“ - Skopje 

Организација на наставата 
 
* Почеток на образование – на 6 годишна возраст 
* Деветтогодишно образование  

 Задолжителни предмети-според наставен план 
за соодветно одделение 

 Изборни  предмети  

VI одд.: Класична култура на евр.цивилизација, Етика на 
религии, Историја на религии 
VII одд.-Вештини на живеење, Проекти од ликовна 
уметност,  
VIII: Проекти од музичка уметност, Унапредување на 
здравје 
IX: Tанци и ора, ТО, Унапредување на здравје  
Прв странски јазик – англиски јазик (од I одд) 
Втор странски јазик- францускиот јазик. (од VIодд) 
- дополнителна и додатна настава  
- час на одделенската заедница  секој понеделник прв  
час по распоред. 
- слободни ученички активности : за проширување на 
знаењата по одделни предмети,културно – уметнички 
активности, слободни активности од областа на 
техниката,спотски слободни активности, со цел кај 
учениците да се формираат навики за рационално 
користење на слободното време и поттикнување на 
чувствата на љубопитност, самостојност и применливост 
на стекнатите знаења. 
  
Детската организација— ги здружува сите ученици преку 
активности во слободното време, придонесува за 
севкупен развој на детската личност и подготовка за 
живот во заедницата, преку игровни активности, 
работилници за заштита од насилство, болести на 
зависност, конфликти,  работни ведри состаноци , 
изложби, собирни хуманитарни акции... 
 
Општествено – корисна работа:  -чистење и украсување 
на своите училници , еколошки и собирни акции. 
 
Јавна и културна дејност: -учество на натпревари, 
конкурси, изложби, програми по разни поводи, 
одбележување на Патрон празник со учество на 
преставници од Совет на родители, Локалната заедница. 
 
 Соработката со родителите  е планирана  да се 
реализира низ четири општи родителски средби и 
планирани и непланирани индивидуални средби со 
наставниците, педагошко - психолошка служба и 
директорот. 
 За остварување на целите на Годишната програма и 
јакнење на културата во училиштето се планирани 
активности  поврзани со: локалната заедница, БРО, МОН, 
родители, културни установи.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 СЛИКА КОЧО РАЦИН!!! 
 

Постигањата на учениците:  
 

- се оценува описно и бројчано. 
- На крајот на учебната година учениците во  I,II и III 
одделение добиваат свидетелство со описни оценки, а во 
повисоките одделенија свидетелство со бројчани оценки .  
- Одделенскиот раководител на паралелката го известува 
родителот за успехот на  ученикот најмалку два пати во 
секое полугодие. 
- Ученикот од прво заклучно со петто одделение во 
деветтолетката по правило не може да го повторува 
одделението, но во согласност со родителот и стручниот 
тим во училиштето може да остане во истото одделение. 
- За ученикот во повисоките одделенија  кој на крајот на 
учебната година има негативна оценка до два предмета  
училиштето организира дополнителна настава во месец 
јуни. Ученик кој по одржаната дополнителна настава не 
постигнал позитивен успех се упатува на поправен испит 
во месец јуни и август.  
- Следењето и напредувањето на напредокот  и 
постигањата  на учениците се врши со интерно и 
екстерно оценување. 
- Ученик кој поради болест или оправдани и неоправдани 
причини не ја посетува наставата најмаку една третина 
од фондот на  наставните часови и нема елементи за 
оценување, полага одделенски испит.    
- Воспоставен систем за информирање и избор на 
учебниците одобрени од МОН. 
- Воспоставен систем на давање професионална помош и 
поддршка  на учениците и родителите.  

Грижата за здравјето: 
  

-Редовните лекарски систематски 
прегледи и имунизацијата на учениците ќе 
се реализираат во соработка со Јавните 
здравствени организации преку: 
системастки прегледи за I,III, V и VII 
одделение; стоматолошки прегледи и 
перманентна заштита во локалната 
амбуланта, вакцинации согласно 
законските прописи, предавања и 
работилници  од областа на 
здравствената заштита, зимување, 
летување, екскурзии.  

Мали совети: 
 
 *Секојдневни разговори  за секојдневни настани 
 * Изрази на љубов  
 * Семејни разговори за книги, весници, списанија, 
телевизиски емисии 
 * Спокојно место во домот каде детето може да 
учи и чита 
 * Договорете редовно време до кога ќе работите, 
поставете им на децата реални цели 
 * Следете го извршувањето на задачите, 
проверете да не  
има грешки. 
 * Поставете прашање, оставете малку време за 
размислување и потоа поттикнувајте. 
 * Разговарајте, искажувајте пофалби и 
резимирајте.  


