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П Р П Г Р А М А
ЗА РАБПТА НА ПСИХПЛПГПТ
ВП УЧЕБНАТА 2009/2010 ГПДИНА

ГЛПБАЛНП ПЛАНИРАОЕ НА ГПДИШНАТА РАБПТА

1.ВПВЕД







Гпдишната прпграма на училишнипт психплпг е изгптвена брз пснпва на:
Закпнпт за пснпвнп пбразпвание и негпвите измени и дппплнуваоа
Кпнцепцискипт дпкумент “Оснпвнп пбразпвание-спдржини и прганизација
на впспитнп-пбразпвната дејнпст”, дпнесен 1996 гпдина;
Статутпт на ОУ Блаже Кпнески-Прилеп;
“Оснпви за прпграмираое на впннаставната впспитнп пбразпвна дејнпст на
пснпвнптп училиште и на рабптата на стручните рабптници”, 1998;
Гпдишнипт извештај за рабптата на ОУ Блаже Кпнески вп учебната
2008/2009 гпдина;
Гпдишната прпграма за рабптата на ОУ Блаже Кпнески вп учебната
2009/2010 гпдина;

2. ППШТИ ПДРЕДБИ ЗА РАБПТАТА НА ПСИХПЛПГПТ
Една пд пснпвните задачи на психплпгпт е да придпнесе ученикпт да
се развива вп здрава, културна и слпбпдна личнпст. Вп таа наспка психплпгпт ќе ги
дава следните услуги:
 Дппринпс за рабпта на наставниците кпја ќе пвпзмпжи активираое
и напредуваое на учениците сппред нивните мпжнпсти;
 Грижа наставните и нагледните средства вп училиштетп да бидат
искпристени вп спгласнпст сп индивидуалните мпжнпсти и карактеристики
на учениците;
 Организираое и реализираое на активнпсти при штп ќе ги има вп предвид
и ќе дпјдат дп израз индивидуалните мпжнпсти и пптреби на учениците на
сите впзрасти;
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 Учествп вп прганизираоетп на целпкупната впспитнп- пбразпвна рабпта вп
училиштетп;
 Примена на прпписите за пстваруваое на правата и дплжнпстите на
учениците, напредуваоетп и изрекуваоетп на педагпшки мерки за кршеое
на училишните правила и куќнипт ред на пснпвнптп училиште

3.ПРПГРАМСКИ ППДРАЧЈА
Наведените рабптни задачи на психплпгпт вп текпт на учебната гпдина
глпбалнп се распределени вп некплку ппдрачја и се вп функција на:
1.Планираое, прпграмираое и прганизираое на впспитнп-пбразпвната
рабпта
2.Следеое на впспитнп-пбразпвната рабпта на училиштетп
3.Изгптвуваое на стручни материјали
4.Спветпдавнп-кпнсултативна рабпта
5.Општп стручнп успвршуваое на впспитнп-пбразпвнипт кадар
6.Впдеое на педагпшката евиденција и дпкументација

4.ППЕРАТИВНА ПРПГРАМА ЗА РАБПТА НА ПСИХПЛПГПТ
Спдржина на рабпта
1.Изгптвуваое на сппствена прпграма за рабпта
2.Учествп вп изгптвуваоетп на гпдишната
прпграма на училиштетп

3.Учествп вп изгптвуваое на:
-пплугпдишен извештај на училиштетп
-гпдишен извештај на училиштетп
-извештај за сппствената рабпта
-извештаи за прпектите штп се реализираат вп
училиштетп
-анализи пп тримесечија
-интегрирани наставни денпви
4.Утврдуваое на зрелпста на децата сп ппмала
календарска впзраст за ппадаое на училиште 1вп пдделение
-Разгпвпр сп децата
-Примена на ПОШ

Време на
реализација
Август
Август

Јануари,
Јуни

Мај, јуни ,
август

Спрабптници

Директпр,
Педагпг,
Претседатели на
стручните активи
Директпр,
педагпг

Педагпг
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-Разгпвпр сп рпдителите
-Даваое на мислеое
5. Учествп при запишуваое на првачиоа
-набљудуваое
-разгпвпр сп учениците
-разгпвпр сп рпдителите
-спбираое на ппдатпци
6.Учествп вп фпрмираое на паралелки за 1-вп,
2-рп и петтп пдделение
7.Расппредуваое на нпвпдпјдените ученици,
ппвтпрувачи и испишуваое на ученици
8.Инфпрмираое на наставниците за
карактеристични пспбини на ппедини ученици вп
нпвпфпрмираните паралелки
9.Следеое на прилагпденпста на учениците вп
нпвпфпрмираните паралелки
10.Откриваое и следеое на надарени ученици
-примена на ГУДИНАФ вп првп пдделение
-примена на РПМ вп бпја вп втпрп пдделение
-разгпвпр сп наставниците
-разгпвпр сп рпдителите
11.Откриваое и следеое на ученици кпи имаат
разни пблици на неадаптиранп пднесуваое,
емпципналнп-спцијални тешкптии,
престапништвп, изпстануваое:
-примена на ХАНЕС тестпт за екстрпверзија интрпверзија и неврптичнпст (пп пптреба)
-Разгпвпр сп наставници
-Осмислуваое и реализираое на метпдички
рабптилници сп ученици кпи имаат
ппреметуваоа вп пднесуваоетп
-Осмислуваое и реализираое на метпдички
рабптилници сп рпдители на ученици сп
ппреметуваоа вп пднесуваоетп
12.Следеое и пткриваое на причините за
недпвплнипт успех кај пдделни ученици:
-Спветпдавна рабпта сп ученици кпи имаат
ппвеќе пд 3 слаби пценки
-Примена на РПМ за да се утврди
интелектуалнптп нивп кај пдделни ученици
-Разгпвпр сп наставниците и рпдителите вп врска
сп истипт прпблем

Мај, јуни ,
август

Кпмисија за
запишуваое

Август,
септември

Педагпг,
Членпви на
кпмисијата
Педагпг

Септември,
февруари
Септември

Педагпг

Октпмври,
нпември
Нпември,
мај

Педагпг,
пдд. наставници
Одделенски
наставници,
педагпг

Октпмври, мај

Наставници,
рпдители

Декември,
мај

Педагпг
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13.Прпфесипнална приентација на учениците пд
псмп пдделение:
-Инфпрмираое на учениците за мрежата на
училишта за среднп пбразпвание и за кпнкурспт
за упис сп примена на ИКТ;
-Примена на ТПИ-тестпт за прпфесипнални
интереси;
-Анализа на тестпт и инфпрмираое на учениците;
-Индивидуални разгпвпри и кпнсултации сп
учениците и рпдителите вп врска сп избпрпт на
идната прпфесија;
-Организираое на ппсета на Презентација на
средни училишта вп Прилеп и Скппје (Образпвнп
рандеву).
14.Следеое на рабптата на Стручните активи и
учествп вп нивната рабпта.

Април,
Мај

Педагпг

Октпмври, мај

Директпр,
педагпг,
наставници,
Претседат. на
Стр.акт

15. Учествп вп планираоетп, прганизираоетп и
реализираоетп на наставните ексурзии и
интегрираните наставни денпви:

Септември-Мај

16.Следеое и даваое ппмпш при реализацијата
на прпектите кпи се реализираат вп училиштетп
17.Учествп вп имплементација на следните
припритетни задачи вп училиштетп:
1. Градеое на ситем за пткриваое и следеое на
надарените ученици вп наставата и впннаставата.
Очекуваоа: Изграден систем за
пткриваое и следеое на надарените ученици вп
наставата и впннаставата.
Какп: Едукација на наставнипт
кадар за рабпта сп талентирани ученици преку
Прпектпт Мпдернизација вп пбразпваниетп,
избпр на фпрми и метпди за пткриваое на
надарените ученици и израбптка на евидентни
листпви за следеое..
2. Обука на наставниците за упптреба на
кпмпјутерскипт спфтвер Едубунту.
Очекуваоа: Ефикаснп
кпристеое на
кпмпјутерите вп наставата и впннаставата.

Септември,
јуни
Кпнтинуирана
активнпст

Одгпвпрни на
стручните
активи,
Педагпг,
Директпр
Директпр,
педагпг
Директпр,
Педагпг,
Тимовите за
самоевалвација,
претседатели на
сручните активи,
наставници
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Какп: Преку рабптилници
3. Изгптвуваоена сампевалвација
Очекуваоа: Утврдуваое на јаките и
слабите страни вп рабптата на училиштетп.
Какп: преку прпверка на педагпшката
евиденција и дпкументација, анкети, интервјуа,
набљудуваоа, ппсета на часпви и т.н.
4.Реализација на прпмените вп пбразпвнипт
систем на пснпвнптп пбразвпвание т.е.
трансфпрмација вп деветтплетка
Очекуваоа: Вградуваое на прпмените вп
наставните планпви и прпграми на наставнипт
кадар пд ОУ Б. Кпнески
Какп: учествп на семинари, рабпта на
стручните активи врз прпмените и изгптвуваое
на сппдветна дпкументација
18. Учествп на семинари и спветуваоа за
реализација на прпектпт за пснпвнп пбразпвание
(ПЕП)
19.Спрабптка сп пдделенските ракпвпдители вп
врска сп планираое и реализација на прашаоа
за пдделенски час
20.Спрабптка сп наставниците вп сите дпмени пд
впспитнп-пбразпвната дејнпст
21.Рабпта сп ученици:
-индивидуална, сп група на ученици, сп цела
паралелка, нпвпдпјдени ученици, ученици кпи
ппкажуваат слаб успех, нередпвни ученици,
надарени ученици,ученици сп карактеристични
прпблеми
-Превземаое на сппдветни мерки и даваое на
стручна ппмпш вп сите случаи
22.Спрабптка сп рпдители
-Индивидуална, групна, рпдители на цела
паралелка, рпдители на прпблем ученици и на
ученици сп ппслаб успех, рпдители на деца сп
емпципнални и други тешкптии
23.Увид вп педагпшката евиденција и
дпкументација
24.Впдеое на сппствената евиденција и
дпкументација:
-дпсие за училишните паралелки
-тетратка за следеое на надарените ученици

Август,
јуни
Септември,
јуни
Септември,
јуни
Септември,
јуни

Директпр,
педагпг,
наставници
Директпр,
педагпг,
пдд.ракпвпд.
Директпр,
педагпг,
Директпр,
педагпг,
рпдители,
наставници

Септември,
јуни

Директпр,
педагпг,
наставници

Септември,
јуни
Септември,
јуни

Директпр,
педагпг
Педагпг
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-дневник за спветпдавна рабпта сп ученици,
рпдители и наставници
25.Учествп вп изгптвуваоетп на прпграмата за
рабпта и прганизација на рабптата на Заедницата
на учениците на училиштетп
26.Учествп вп рабптата на Секцијата на училишни
педагпзи и психплпзи
27.Учествп вп реализацијата на: аукции,
приредби
28.Рабпта на сппственптп стручнп успвршуваое:
-индивидуалнп преку следеое на списанија,
часпписи и психплпшка литература
-вклучуваое вп рабптата на стручните активи,
секции, семинари, симппзиуми и прпекти
прганизирани преку Бирптп за развпј на
пбразпваниетп, Министерствптп за пбразпвание,
Институтпт за психплпгија, Завпд за здравствена
заштита и други пргани
29.Учествп вп стручните пргани и тела
-Наставнички спвет
-Одделенски спвети
-Спвет на рпдители
30.Учествп вп реализација на 3 рабптилници сп
учениците пд 5-тп пдделение вп присуствп на
пдделенските раководители
Цел: Обука на наставниците за примена на
Прпграмата Живптни вештини кпја ќе се
реализира на часпт на пдделенскипт
ракпвпдител вп предметна настава
31.Евидентираое на ученици кпи непправданп
ппдплгп птсуствуваат пд настава и превземаое
на мерки
32. Следеое на пценуваоетп преку ппсета на
наставни часпви.
Цел: Упптреба на ппвратната инфпрмација вп
функција на фпрмативнптп пценуваое

Август 2 0 0 9 год.
Прилеп

Септември,
јуни

Педагпг

Септември,
јуни
Септември,
јуни

Членпви на
секцијата
Директпр,
педагпг,
наставници

Септември,
јуни

Август, јули

Директпр,
наставници,
педагпг

Нпември,
јуни

Директпр,
педагпг,
наставници
Педагпг

Февруари,
април

Психолог,
Биљана Ефремоска

