
План за изведување на еднодневен излет во Пеленица
за учениците од I - IX одделение

Место на одржување: Пеленица
Време на реализација: Октомври 2018
Наставни теми: фудбал, одење по нерамен терен, нашето минато
Излетот се реализира со учениците од I - IX одделение

НОСИТЕЛИ НА АКТИВНОСТИТЕ:
 Одделенските раководители

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
 Александар Софковски
 Медицинско лице
 Водство на патот



ОБРАЗОВНО-ВОСПИТНИ ЦЕЛИ:
Учениците да:
1. се запознаат со родниот крај – старите градби, цркви, манастири;
2. ја осознаат сегашноста преку минатото;
3. развиваат љубов кон природните убавини и културно историските

знаменитости на нашата татковина;
4. се развива интерес за природата и градење на еколошки навики;
5. развиваат навики за правилно однесување во автобус, во природа и во културно

историски објекти;
6. се осамостојуваат преку дружење со врсниците;
7. развиваат другарство, меѓусебно почитување и помагање преку спорт и

рекреација;
8. развиваат интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за

здраво живеење;

Задачи:
- Запознавање на природната средина и законитостите што влијаат во неа,
- запознавање со природните убавини на крајот, поблиското и подалечното минато,

како и други настани од историско значење,
 да развиваат позитивен однос кон животната средина,
 да се оспособат за движење и ориентација во просторот,
 да се развие чувството за одговорност, свесна дисциплина,
 да се поттикнува и развива другарството, меѓусебно почитување, позитивен

дух и подобри меѓусебни односи.



Содржини и активности:
Тргнување во 8:00 часот – пристигнување на местото. Разгледување и прошетка низ
местото.Посета на црквата Св.Преполовение  Драчево. Организирани активности од
страна на одделенските раководители за учениците. Мал одмор и ручек (ланч пакет).
Прошетка низ непосредната околина, запознавање со флората и фауната на местото и
развивање навики за правилно однесување  и  заштита на непосредната околина.
Подготовки за враќање.

Одговорни наставници:
 стручниот тим за екскурзијата
 одделенските наставници и
 класните раководители.

Начин на реализација
 одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите,
 во организацијата и реализацијата посредува избрана туристичка агенција.

Локалитети за посета и правци на патување: Скопје – Пеленица.
Техничка организација: Градски автобуси
Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите. Плаќањето се врши
преку уплатници на жиро сметка на агенцијата.

НАЧИН НА ВРЕДНУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:
На сите одредишта ќе се прати работата и однесувањето на учениците, преку разговор и
други форми (пишување есеи, писмени состави, извештаи, описи, изработка на плакати и
сл.) ќе се добијат повратни информации.



План за изведување на еднодневен излет во Катланово
за учениците од I - IX одделение

Место на одржување:Катланово
Време на реализација: Мај 2019
Наставни теми: фудбал, одење по нерамен терен, нашето минато
Излетот се реализира со учениците од I – IX одделение

НОСИТЕЛИ НА АКТИВНОСТИТЕ:
 Одделенските раководители
 Одговорно лице за излетот :Никола Наневски

ОБРАЗОВНО-ВОСПИТНИ ЦЕЛИ:
1. Запознавање со природните убавини и знаменитости на нашите краишта,
2. запознавање на средината и нејзините природно-географски обележја, со релјефот,

вегетацијата на овие простори,
3. развивање позитивен став кон природната околина.
4. развивање на позитивна групна динамика,
5. развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навика за

здраво живеење,
6. развивање на правилно држење на телото

Задачи:
 развивање интерес за природата, градење еколошки навики;
 поттикнување и манифестирање позитивни емоции;
 позитивен однос кон верските и културните вредности;
 социјализација и  колективна заштита;
 развивање интерес за спортски активности, рекреација и

создавање



 да се поттикнува и развива другарството , меѓусебно почитување, позитивен дух и
подобри меѓусебни односи.

 навики на здраво живеење.

Содржина и активности:
 Поаѓање од училиште во 8:30 часот.
 Пристигање , рекреација, дружење, набљудување, насочено внимание,

фотографирање. Враќање во училиште 15 часот

Раководител на излетот:
 Директорот на училиштето

Одговорни наставници:
 стручниот тим за екскурзијата
 одделенските наставници и
 класните раководители.

Начин на реализација:
 одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите,
 во организацијата и реализацијата посредува избрана туристичка агенција.

Локалитети за посета и правци на патување: Скопје – Катланово(Катлановска бања)

Техничка организација: Градски автобуси,
Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите. Плаќањето се врши
преку уплатници на жиро сметка на агенцијата.

НАЧИН НА ВРЕДНУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:
На сите одредишта ќе се прати работата и однесувањето на учениците, преку разговор и
други форми (пишување есеи, писмени состави, извештаи, описи, изработка на плакати и
сл.) ќе се добијат повратни информации



План за изведување на Еднодневна екскурзија во Лешок, општина Теарце -
Тетово за учениците од III одделение

Панорамска снимка на градот „Гостивар„

Панорамска снимка на градот „Тетово„



Време на реализација: април 2019

Место на реализација:Тетово, Гостивар, Вруток, Лешочки манастир – црквите
Св.Атанасиј и Св.Богородица “

Времетраење: еден ден

Место: Тетово

Одговорно лице:Ацевска Искра

 Медицинско лице

 Водство на патот

 Екскурзијата се реализира со учениците од III одделение

Наставници кои ќе реализираат:

 Снежана Танеска

 Маја Атанасовска

 Искра Ацевска

 Јасминка Милошевска

Воспитно –образовни цели

Учениците:

• да се запознаат со културно-историските знаменитости во Македонија;

• да се запознаат со верски обичаи и објекти;
• да ги запознава и осознава основните законитости и поими за природата околу себе;
• да се запознае со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви;
• да се запознава со основните природни и географски карактеристики во пошироката
околина и нивното влијание на стопанството, културата и другите области во животот и
работата на луѓето;
• да ја увиди пошироката просторна ориентација на својата околина;
• да развива чувство на почит кон историското наследство и традициите во локалната
заедница;
• да ги сознава и почитува културните и верските обичаи на луѓето во пошироката
околина;
• да гради чуство за толеранција и соживот;
• да ги развива способностите за непосредно набљудување и воочување
• да се потикнуваат и манифестираат позитивни емоции;
• подобро меѓусебно запознавање на учениците ;
• продлабочување на другарството ;



• да се елиминираат негативните навики, а да се негуваат позитивните навики за
одржување на општа и лична хигиена;
• да покажува толеранција;
• да покажува подготвеност да му помогне на другиот;

Содржини:

 Мојот роден крај

 Природни убавини и богатства на родниот крај
 Културно наследство  во Македонија

 Традиција (традиционална храна, монети, обичаи, фолклор) во родниот крај

Активности во денот :
Тргнување од Скопје, пристигнување во селото Вруток и посета на изворот на реката
Вардар. Екскурзијата продолжува во  „Лешочкиот манастир“ и запознавање со
православниот  христијански манастирски комплекс, како и неговиот историјат.
Екскурзијата продолжува со слободни активности во природа. Враќање во Скопје во 17
часот.

Начин на реализација:
 одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите,
 во организацијата и реализацијата посредува избрана туристичка агенција.

Организација на патувањето

 Локации: Скопје, Гостивар-Тетово, Скопје.

„Вруток“



“Лешочки манастир„

Техничка организација
Вид на превоз : туристички автобус
Во цената на аранжманот е вклучено превоз со туристички автобус
Водство на патот

Носители на активности: Одделенски раководители,  ученици

Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите. Плаќањето се врши
преку уплатници на жиро сметка на агенцијата.
Начин на вреднување и користење на резултатите:
На сите одредишта ќе се прати работата и однесувањето на учениците, преку разговор и
други форми (пишување есеи, писмени состави, извештаи, описи, изработка на плакати и
сл.) ќе се добијат повратни информации.



План за изведување на Дводневна екскурзија низ Источна Македонија
за учениците од VI одделение

 Време на реализација: мај 2019
 Место на реализација: Источна Македонија
 Времетраење: два дена
 Место: Струмица
 Одговорно лице: Благица Ристивојевиќ
 Наставници кои ќе реализираат:

 Воспитно –образовни цели

Учениците:
 да се запознаат со природно – географските, биолошко – еколошките и други

особености во Источна  Македонија
 развивање интерес за природата и градење еколошки навики;
 да ги запознава и осознава основните законитости и поими за природата околу себе;
 да се запознае со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви;
 да се запознава со основните природни и географски карактеристики во

пошироката околина и нивното влијание на стопанството, културата и другите
области во животот и работата на луѓето;

 да ја увиди пошироката просторна ориентација на својата околина и општините во
Република Македонија;

 да го осознава и споредува сегашниот општествен живот на луѓето во семејството и
пошироката околина (општината) со животот и работата на луѓето во минатото;

 да развива чувство на почит кон историското наследство и традициите во локалната
заедница;



 да ги сознава и почитува културните и верските различности на луѓето во
пошироката околина (општината);

 да гради чуство за патриотизам ,толеранција и соживот;
 да ги развива способностите за непосредно набљудување и воочување
 да се потикнуваат и манифестираат позитивни емоции;
 подобро меѓусебно запознавање на учениците ;
 продлабочување на другарството и надминување на националните , верските,

социјалните и другите разлики;
 да се елиминираат негативните навики , а да се негуваат позитивните навики за

одржување на општа и лична хигиена;
 да покажува толеранција;
 да покажува подготвеност да му помогне на другиот;
 да ги прошират знаењата за поедини дејци од областа на литературата

Содржини:
 Запознавање на природата и екологијата
 Запознавање со културно – историските знаменитости
 Етнологија и културно наследство  во Источна Македонија
 Запознавање со географските одлики, природните богатства стопанството и

индустријата
 Проширување на знаењата за животинскиот и растителниот свет застапен во Р.

Македонија

 Активности по денови :

1 ден: Тргнување од Скопје во утринските часови. Попатно  панорамско разгледување на
Куманово, посета на Куклици, посета на Кратово и запознавање на учениците со старата
градска архитектура застапена во Кратово, посета на градскиот музеј. Попатна посета на
Пробиштип, посета на фабриката Баргала во Штип и посета на манастирските комплекси
во Водоча и Вељуса. Пристигање во Струмица  во попладневните часови, сместување,
попладневно разгледување на центарот на Струмица. Вечера и културно забавна програма
за учениците.



Куклици – Кратово Фабрика Баргала

Водоча -Струмица Вељуса -Струмица

2 ден: Појадок, посета на на термите во Банско, Колешински водопади, Мокренски извори.
Враќање во хотелот, ручек и поаѓање за Скопје. Попатна посета на Дојранското езеро,
набљудување на ендемската флора и фауна, посета на каналот за полнење на Дојранското
Езеро. Попатна посета на античкиот град Стоби. Враќање во Скопје во 18 часот.

Колишински водопади Дојранско езеро



 Организација на патувањето

Локации: Скопје, Куманово, Кратово, Пробиштип, Штип, Струмица, Дојран, Стоби,
Скопје.

 Техничка организација

Вид на превоз: туристички автобус
Во цената на аранжманот е вклучено превоз со туристички автобус
Сместување и услуги – според програмата
Медицинско лице
Водство на патот
Носители на активности: Оделенски раководители,  ученици
Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите. Плаќањето се врши
преку уплатници на жиро сметка на агенцијата.



План за изведување на Тридневна екскурзија низ Западна Македонија
за учениците од IX одделение

 Време на реализација: Октомври 2018
 Место на реализација: Западна Македонија
 Времетраење: три дена
 Место : Охрид
 Одговорно лице: Фросина Алексовска
 Екскурзијата се реализира со учениците од IX одделение
 Наставници кои ќе реализираат:

1. Оливера Костадиноска
2. Анита Ангеловска
3. Фросина Алексовска
4. Мирјана Малјановска

Охрид

 Воспитно - образовни цели
Учениците да:

 се запознаат со родниот крај – старите градби, цркви, манастири;
 ја осознаат сегашноста преку минатото;
 развиваат љубов кон природните убавини и културно - историските знаменитости

на нашата татковина;
 се запознаат со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви;
 се развива интерес за природата и градење на еколошки навики;
 развијат позитивен однос кон националните културните и естетските вредности;
 развиваат навики за правилно однесување во автобус, во природа и во културно

историски објекти;
 се осамостојуваат преку дружење со врсниците;



 развиваат другарство, меѓусебно почитување и помагање преку спорт и рекреација;
 развиваат интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво

живеење;

Содржини:
 Запознавање на природата и екологијата
 Запознавање со културно – историските знаменитости
 Етнологија и културно наследство  во Западна Македонија
 Запознавање со географските одлики, природните богатства стопанството и

индустријата
 Проширување на знаењата за животинскиот и растителниот свет застапен во Р

Македонија

Активности по денови:

1 ден: Тргнување од Скопје во 8 часот. Попатна посета на: национален парк Маврово,
кањонот на Радика, манастирот Св. Јован Бигорски и Св. Ѓорѓи Победоносец (Рајчица).
Се продолжува кон природно научен музеј во Вевчани и Вевчански извори.
Пристигнување во Охрид во попладневните часови и сместување во хотелот. Вечера во
19.30 часот. Организирана забава. Ноќевање.



Св. Јован Бигорски

Вевчански извори

2 ден: Појадок. Поаѓање од хотелот во 9 часот. Посета на манастирскиот комплекст Св.
Наум и изворите. Посета на наколната населба Градиште. Ручек во просториите на
хотелот од 14.00 часот до 15.30 часот со попладневен одмор. Посета на црквата Св. Јован
Канео и Св. Софија и прошетка низ охридската чаршија. Враќање во хотелот и вечера во
19.30. Организирана забава. Ноќевање.

Наколна населба Охрид

Св. Јован Бигорски

Вевчански извори

2 ден: Појадок. Поаѓање од хотелот во 9 часот. Посета на манастирскиот комплекст Св.
Наум и изворите. Посета на наколната населба Градиште. Ручек во просториите на
хотелот од 14.00 часот до 15.30 часот со попладневен одмор. Посета на црквата Св. Јован
Канео и Св. Софија и прошетка низ охридската чаршија. Враќање во хотелот и вечера во
19.30. Организирана забава. Ноќевање.

Наколна населба Охрид

Св. Јован Бигорски

Вевчански извори

2 ден: Појадок. Поаѓање од хотелот во 9 часот. Посета на манастирскиот комплекст Св.
Наум и изворите. Посета на наколната населба Градиште. Ручек во просториите на
хотелот од 14.00 часот до 15.30 часот со попладневен одмор. Посета на црквата Св. Јован
Канео и Св. Софија и прошетка низ охридската чаршија. Враќање во хотелот и вечера во
19.30. Организирана забава. Ноќевање.

Наколна населба Охрид



3 ден: Појадок. Поаѓање од хотелот во 9.00 часот. Посета на гробот на „Григор Прличев“
и црквата „Св. Богородица- Перивлепта“ во Охрид. Прошетка низ Старата охридска
чаршија и посета на занаетчиски работилници. Враќање во хотелот за ручек. Поаѓање за
Скопје во попладневните часови. Пристигнување во Скопје во 18.00 часот.

Охридска чаршија „Св. Богородица- Перивлепта“

Организација на патувањето

 Локации: Скопје, Маврово, манастир Св. Јован Бигорски, Ростуше, Охрид,
Вевчани, Дебар, Скопје.

 Начин на реализација:
Одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите,
во организацијата и реализацијата посредува избрана туристичка агенција.

 Техничка организација

Вид на превоз : туристички автобус

Во цената на аранжманот е вклучено превоз со туристички автобус

Сместување и услуги – според програмата

Медицинско лице

Водство на патот

Носители на активности: Одделенски раководители,  ученици од IX одд.

Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите. Плаќањето се врши
преку уплатници на жиро сметка на агенцијата.
Начин на вреднување и користење на резултатите:На сите одредишта ќе се прати работата
и однесувањето на учениците, преку разговор и други форми (пишување есеи, писмени
состави, извештаи, описи, изработка на плакати и сл.)ќе се добијат повратни информации.



План за изведување на Настава во природа во Охрид
за учениците од V одделение

Наставата во природа се организира како активност за унапредување на наставата кај
учениците од V одделение
Наставници кои ќе реализираат:

 Борка Цифревска
 Наташа Неданоска
 Сузана Тошевска

Одговорно лице: Наташа Неданоска
Медицинско лице
Водство на патот

ПРОГРАМА  ЗА ПАТУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА

НАСТАВА  ВО ПРИРОДА ВО ОХРИД

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА: Април - Мај 2019 год.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: пет дена во Април - Мај 2019 год.

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ: Охрид

НАСТАВНИ ТЕМИ: животински свет во водата и покрај водата, усно и писмено
изразување, геометриски тела, нашето минато, скокови во далечина,пеење

Ученици – учесници во настава во природа се:

Во центарот на образовниот процес се ученици од  V одд.



ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИ  ЦЕЛИ  НА НАСТАВАТА:

 учениците непосредно (нагледно) да се запознаат со природните одлики на реката
Вардар

 учениците непосредно (нагледно) да се запознаат со природните одлики на
Охридското  Езеро

 изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во
општествениот живот

 учениците непосредно (нагледно) да се запознаат со културните споменици и
знаменитости

 учениците непосредно (нагледно) да се запознаат со рељефот

 учениците непосредно (нагледно) да се запознаат со видовите населби,археолошки
ископини

 учениците непосредно (нагледно) да се запознаат со нашето подалечно и поблиско
минато

 учениците да се запознаат со животинскиот и растителниот свет во и околу
Охридското Езеро

 запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви

 развивање на другарство и социјализација на учениците

Задачи:

 развивање интерес за природата и  градење еколошки навики

 поттикнување и манифестирање на позитивни емоции

 позитивен однос кон верските и културните вредности

 социјализација и  колективна заштита

 развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво
живеење

 да се поттикнува и развива другарството , меѓусебно почитување, позитивен дух и
подобри меѓусебни односи



АКТИВНОСТИ:

1.ден: Поаѓање од Скопје, пред ООУ ,,Крсте Мисирков,, во 8:00 ч.

Упатување кон Охрид и попатна посета на: Шарената џамија во градот Тетово, изворот на
реката Вардар – Вруток, вештачкото езеро Глобочица и хидроцентралата Шпиље,
манастирот Св. Јован Бигорски , манастирот Св. Георгиј Победоносец - Рајчица.

Пристигнување во градот Охрид во попладневните часови; сместување во хотел со три
ѕвезди, во непосредна близина на Охридско Езеро; вечера.

2.ден: Појадок и упатување кон градот Охрид.Посета на културни знаменитости во градот
Охрид: минување низ Горна порта, Антички театар, Плаошник и Самоилова тврдина,
црква Св. Јован Богослов – Канео, црква Св. Софија, куќата наРобевци. Прошетка низ
Охридската чаршија. Времетраење:9:00–14:00ч. Враќање во хотелот, ручек и попладневен
одмор. Активности во попладневните часови, во хотелот: цртање на манастир и негова
околина, литературно творење, истражување на животински и растителен свет покрај вода
и пишување извештај од истото.Вечера во 19:00 ч. Забава 20:00 – 22:00 ч.

3.ден: Појадок и упатување кон Вевчани. Посета на Вевчански извори, куќата на Михајло
Пупин, црквата Св. Никола .Краток одмор и упатување кон градот Струга.Посета на
Природонаучен музеј Др. Никола Незлобински,куќата на браќата Миладиновци,
чаршијата и течението на реката Црн Дрим. Враќање во хотел, ручек и попладневен
одмор. Активности во попладневните часови, покрај брегот на езерото: работа во групи –
пишување извештај од посетата на градот Струга,литературно творење,цртање на
езерото,разгледување на релјефот во околината.Вечера во 19:00 ч.Забава 20:00 – 22:00 ч. и
учество во натпреварот Златен глас.

4.ден: Појадок и упатување кон манастирот Св Наум Охридски. Посета на Заливот на
коските, манастирот Св. Наум Охридски, црквата Св. Петка, изворот на реката Црн Дрим
и Мостот на желбите. Кратка посета на с. Трпејца. Враќање во хотел, ручек и попладневен
одмор. Активности во попладневните часови, во хотелот: пеење на песната ,,Билјана
платно белеше, ликовно изразување по слушана музика, измислување кореографија за
дадена песна. Вечера во 19:00 ч. Забава 20:00 – 22:00 ч.

5.ден: Појадок, одјавување од хотелот и враќање во Скопје.

Попатна посета на градот Битола – античкиот град Хераклеа и Широк сокак. Попатна
посета на античкиот град Стоби. Пристигнување во Скопје, во попладневните часови.

НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА:

 одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите



 во организацијата и реализацијата ќе посредува избраната туристичка агенција

НАЧИН НА ВРЕДНУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

На сите одредишта ќе се прати работата и однесувањето на учениците, преку разговор и
други форми (пишување есеи, писмени состави, извештаи,описи, изработка на плакати и
сл.) ќе се добијат повратни информации.

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТИ И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ:

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТИ: За време на наставата во природа планирано е посета на –
Шарената џамија во градот Тетово, изворот на реката Вардар – Вруток, вештачкото езеро
Глобочица и хидроцентралата Шпиље, манастирот Св. Јован Бигорски , манастирот Св.
Георгиј Победоносец – Рајчица, Горна порта, Антички театар, Плаошник и Самоилова
тврдина, црква Св. Јован Богослов – Канео, црква Св. Софија, куќата наРобевци,Охридска
чаршија, Вевчански извори, куќата на Михајло Пупин, црквата Св. Никола, Др. Никола
Незлобински,куќата на браќата Миладиновци, чаршијата и течението на реката Црн Дрим,
манастирот Св Наум Охридски, заливот на коските, манастирот Св. Наум Охридски,
црквата Св. Петка, изворот на реката Црн Дрим и Мостот на желбите, с. Трпејца,  градот
Битола – античкиот град Хераклеа и Широк сокак,античкиот град Стоби.

ОБВРСКИ НА РАКОВОДИТЕЛОТ, НАСТАВНИЦИТЕ , УЧЕНИЦИТЕ:

Раководител на настава во природа е директорот. Бидејќи директорот не е во можност
секогаш да присуствува на излет, екскурзија, настава во природа, со решение назначува
раководител од редот на наставниците.  Присутни се и наставници кои предаваат во
паралелките, одговорното лице од избраната туристичка агенција и медицинско лице кое
ќе се грижи за здравјето на учениците..
Наставниците се гружат околу сместувањето на учениците во автобусите, редот,
дисциплината и уредноста при посета на објектот и за безбедноста на учениците од
поаѓањето, па се до враќањето.
Учениците од V одделение ќе бидат навреме писмено информирани околу реализација на
настава во природа и цената на чинење по ученик.
Овие активности ќе се реализираат во соработка со Советот на родители (навреме да се
утврди точниот број на ученици и нивните специфични потреби). Учениците ќе бидат
писмено информирани околу реализација на настава во природа (значењето и целта) и
треба да добијат согласност од родителите како навреме да се реализира и утврди точниот
број. Доколку не се добиени согласности од најмалку 50% од родителите во одделение
наставата во природа нема да се реализира.
За време на реализација на наставата во природа учениците имаат обврска да ги следат
инструкциите дадени од раководителот на наставата во природа и одделенските
наставници, треба да внимаваат на хигиената во автобусот и посетените локалитети и



објекти, да ги известат насатвниците за појава на здравствен или друг проблем и да се
движат во група со одделенскиот наставник.

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:

ПРОЦЕС НА ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Планирана настава во природа во Годишната  програма за работа на училиштето  е
усвоена на Наставнички совет и Совет на општината Гази Баба

2. Запознавање на родителите со реализацијата на настава во природа

 На првата родителска средба родителите ќе бидат запознаени со програмата за
изведување на настава во природа - Охрид  ќе бидат поделени анкетни листови на
родителите за добивање на повратна информација за одзивот.

 На Советот на родители ќе биде формирана комисија од родителите на  V  одд. и
двајца одделенски наставници.

3. Одлука на училишен одбор

4. Наставниците кои предаваат во V  одд. имаат планирано во своите  годишни
програми часови кои ќе се реализираат во тој период - прилог  на неделни
планирања  за V одд.

По добивање на согласност  за реализација на настава во природа од БРО, Општината и
Советот на родители, програмата ќе се презентира пред Училишниот одбор кој дава своја
согласност и има целосен увид во организацијата, избор на туристичка агенција и
реализација на настава во природа.

Училиштето преку јавен оглас избира лиценцирана туристичка агенција која ги исполнува
условите предвидени со правилникот за начинот на известување на ученички екскурзии и
други слободни активности во основните училишта.

Се доставува барање со јасни и точни предвидени цели без можност да се менуваат.

Училиштето ќе ги достави следните Критериуми:

 Да е регистриран согласно позитивните прописи во Р. Македонија за
вршење соодветна туристичка дејност

 Да има успешно реализирање настава во природа, екскурзии (излети)
најмалку три години по ред



 Да ги исполнува условите за превоз на деца, согласно законот за безбедност
на сообраќајот на патишта и правилник за посебни технички барања на
возилата со кои се превезуваат групи деца

 Да биде најприфатлива цена

На барањето за понуди училиштето ги наведува сите содржини кои треба да се
реализираат како и условите за изведување на екскурзии согласно правилникот за
училишни екскурзии и други слободни активности.

Постапката се спроведуа со одлука на училишниот одбор и комисијата составена од пет
челенови и тоа три члена од Советот на родители и два од редот на наставниците.

Од најприфатливата понуда со најниска цена, директорот склучува договор во кој јасно се
наведени содржините планирани за реализација на настава во природа. Во договорот се
содржани следните елементи:

 Поединечна и вкупна цена на услугата
 Начинот на плаќање
 Водич, број на наставници (според бројот на ученици кои ја посетуваат

наставата во природа, лекар)
 Поволности за ученици од социјално загрозени семејства.

Непосредно пред патувањето директорот проверува дали се обезбедени доволен број
автобуси со седиште за секој ученик и навремено ја информира Општината и полицијата
за времето на поаѓање, број на ангажирани автобуси, број на ученици и други лица
согласно правилникот за организирање ученички екскурзии.

Директорот може да не ја одобри реализиацијата на настава во природа доколку некои од
наведените барања во избраната понуда не ги задоволуваат критериумите.

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ:

Одделенските раководители писмено ги известуваат учениците и родителите за
финансискиот износ на настава во природа.

Родителите ги подмируваат финансиските трошоци за настава во природа преку уплаќање
на уплатница со одредена сума (преку жиро сметка).


