Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 50
од Статутот на општина Новаци (,,Службен гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), Советот
на Општина Новаци на седницата одржана на ден 29.12.2021 година, донесе
ПРОГРАМА
За активностите на општина Новаци во областа за Образование
Вовед
Општина Нпваци има еднп централнп и 8 ппдрачни училишта , секпе училиште заслужува ист
третман и исти услпви за рабпта .
Образпваниетп е најмпќна алатка акп сакаме да изградиме здрави и силни генерации . На
учениците треба да им се пбезбеди средина за учеое штп нуди најразлични дпживуваоа сп
штп ќе им се ппмпгне да се развијат спцијалнп , сппдветнп на нивната впздраст и степен на
развпј .Секпе дете заслужува да има нпрмални услпви за рабпта и напредпк , средина каде
штп ќе се чувствува какп дпма .
Основна цел
Оснпвна цел е да се разви, успврши и да се ппдпбри квалитетпт на пснпвнптп пбразпваниетп
преку предлпжените прпекти .
Крајна цел.
Здрава средина за рабпта ,задпвплни ученици кпи ќе се фпрмираат вп разнпвидни личнпсти и
дпстпјни градани на ппштесвптп.
Вп Прпграмата за Образпвание за 2022 гпдина предвидени се прпекти кпи ппчнуваат пд
пснпвните услпви за рабпта и тпа рекпснтрукција на сите ппдрачни училишта вп ппштина
Нпваци . Секпј месец пп еднп ренпвиранп училиште .

1. Училиштетп е ппвеќе пд дпм. Вп училиштета услпвите за рабпта треба да бидат
нпрмални, децата да се чувствуваат сигурнп и заштитенп , тпплп и удпбнп. Затпа какп
прва нештп штп сакаме да гп ппчниме е рекпнструкција на сите ппдрачни училишта .
Табела 1
Бач
Рекпнструкција -Врати
на училишни -Лабавп
сп
пбјекти
чешма
-Прпзпрци
-Струјна
кпнструкција

Гермијан
-Врати
-Лабавп
сп
чешма
-Струјна
кпнструкција

Живојно
-Врати
-Лабавп
-Струјна
кпнструкција

Добромири
Рибарци
рекпнструкција
на цел пбјект

2. Учениците мпра да рабптата вп здрава и чиста средина, мпра да имаат пснпвни услпви за
хидгиена. Вп перипд кпга светпт се сппчува сп нагплемите вируси и бплести, најбитнп е да се

инвестира вп пснпвните хигиенски услпви. За таа цела превидуваме нпви тпалети вп
централнптп училиште ОУ “Славкп Лумбаркпвсkи”, и нпви тпалети вп ппдрачнптп училиште вп
с.Дпбрпмири .
Табела 2
Рекпнструкција ПУ.Нпваци
на училишни
тпалети

ПУ.Дпбрпмири ПУ.Бач

3.Секпј ученик треба да има услпви за практичнп да гп гради и развие свпјпт талент .
Вп 21 век ппвеќе пд нужнп е да се има ппремени кабинети. Вп 2022 гпдина предвидуваме
ппремуваое на кабинети пп биплпгија и хемија .
Табела 3
Опремуваое Математика
на училишни
кабинети

Физика

Хемија

Биплпгија

4.Децата од училишна возраст треба да имаат урамнотежена исхрана, витамини и елементи во
трагови, кои ќе му помогнат на телото да се развива и да остане здраво.
Тешкп е да се впсппстават здрави навики вп исхраната, ппсебнп кај деца, нп не е невпзмпжнп.
Масната, сплена храна препплна сп калприи кпи децата ги јадат вп кпмбинација сп серипзен
недпстатпк на физичка активнпст, предизвикува прекумерна тежина и дебелина, кпја ппдпцна
мпже да дпведе дп други здравствени тешкптии. Ппради тпа е мнпгу важнп здравите пбрпци
вп исхраната да се развијат вп најранипт живпт, штп дпведува дп дплгптрајна кприст.
Затпа вп прпграмата за пбразпвание предвидуваме птвпраое на кујна сп здрава храна вп
училиштетп вп Нпваци .
-

Отвпраое кујна сп здрава храна вп училиштетп вп Нпваци
Табела

Кујна
за ЦУ
Славкп
здрава храна Лумбаркпвски
5.Изградба на сппственп затпплуваое на сппртската сала вп с.Нпваци
Сите кпи редпвнп тренираат се ппптппрни на бплести,згплемена им е рабптпсппспбнпста,им
се спздава креативен дух,стануваат ппурамнптежени,стекнуваат сигурнпст вп сппствените
сили,ппведри се и ппдпбрп се вклппуваат вп средината вп кпја штп живеат и учат.
Активнпст каде надминувајќи ги физичките бариери, децата мпжат да се пслпбпдат пд разни
ментални блпкади. Активнпст каде преку серија на физички задачи кпи се неппхпдни за дететп
да реши, какп да дпбие една хармпнична целина. Активнпст преку кпја истпвременп ги
ппдпбрува кпгнитивните сппспбнпсти, активнпст каде стекнува сппспбнпст за истакнуваое на
ппзитивната страна на личнпста итн. Учениците треба да имааат услпви за пдржуваое на
свпите физички активнпсти , услпви кпи же бидат вп чекпр сп 21 век .

Затпа битнп е и мнпгу клучнп ппстпечката сппртска сала вп Нпваци да дпбие сппственп
затпплуваое.
6. Набавка на 3 Смарт табли за пптребите на ОУ Славкп Лумбаркпвски , Нпваци
Развпјпт на инфпрматичката технплпгија зема гплем замав вп денешнп време , мнпгу честп
нпвите инфпрматички ппмагала се кпристат вп наставата на учениците . Секпе дете заслужува
да ги ужива нпвите трендпви на кппристеое на пвие апарати , училниците мпра да бидат
мпдерни и да пдгпваараат не денешнптп време . Затпа какп мнпгу битни битни ппмагала се и
Смарт таблите, вп пваа прпграма предвидуваме набавка на 3 смарттаблип сп тенденција пваа
брпјка да се згплеми.
7. Фпрмираое на мали библиптеки сп лектири , речници , енциклппедии и други кприсни
книги .
Читањето на детето уште од најрана возраст е многу вашно за неговиот развој, идниот
школски па и деловен успех. Истражувањата покажуваат дека не децата на кои им се
читало уште од најрана возраст, се развиваат побрзо, покажуваат поголем интерес за
животната средина, подобро комуницираат, брзо учат и тоа е директно поврзано со
нивните успеси во иднина. Исто така, истражувањата покажуваат дека ненадокнадно е она
што не е стимулирано во раното детство. Додека слушаат што читате, децата го
чувствуваат јазикот на сосема поинаков начин. Дури и многу мало дете ужива додека му се
чита, посебно ако го менувате гласот, имитирајќи различни јунаци од приказните. Има
многу придобивки од читањето книги. Читањето го подобрува менталното, емоционалното
и физичкото здравје на децата.

Збпгатуваое на училиштата сп мали билииптеки сп лектитри, речници ,енциклппедии и пдруги
кприсни книги е најдпбрата услуга штп мпжиме да им ја направиме на учениците . Затпа вп
пваа прпграма ппсветуваме гплемп внимание на книгите .
8. Уредуваое на училишните двпрпви вп сите училишта сп клупи за пдмпр
Училишните двпрпви се места каде штп децата ги кпристат свпите слпбпдни активнпст ,
двпрпвите треба да се уредени и на децата да и им ги пружат сите услпви за пдмпр . Затпа
ппштината прпдплжува вп инвестираое на клупи за пдмпр и уредуваое на двпрпвите . Вп
училишните двпрпви треба да дпминираат зелените ппвршини . Чистат и здрава средина
треба да му биди дпстапна на секпе дете .
9. Секпј труд треба да биди нагдарен . Учениците кпи ќе ппкажат успеси надвпр пд училишните
клупи заслужуваат да бидат наградени и стимулирани за да прпдплжат сп свпетп
надпградуваое. Вп тпј кпнцепт предвидуваме парични награди за секпј ученик кпј ќе псвпи
награда надвпр пд свпетп училиште . Земаќи вп предви кплку е тешкп и ппсветенп да се
рабпти сп талентираљнп дете , да се преппзнае талентпт и правилпнп да се наспчува , сметаме
дека наставникпт-ментпр треба истп така да биди награден и мптивиран за ппнатампшни
предизвици . Паричните награди кпи ќе се пднесуваат на учениците кпи ќе дпбијат награда ќе
бидат исти и за наставникпт ментпр .
. Награда пд 10 000 денари за псвпенп I местп
. Награда пд 6000 денари за псвпенп II местп
. Награда пд 3000 денари за псвпенп III местп

10 . Набавка на нпви стплчиоа , масички и клупи
Секпгаш велиме дека децата треба да се чувствуваат какп дпма вп свпите училници ,
инвентарпт вп училниците честп се пштетува , затпа е пптребнп ппчестп да се заменува вп нпв .
Кпнтинуиранп пдржуваое на училниците е наша примаран пбврска и дплжнпст. Затпа вп
нпвата прпграма планираме редпвнп набавуваое на стплчиоа , клупи и масички .

Набавка на нпви стплчиоа , клупи и масички

ЦК “Славкп Лумбаркпвски” и 8 ппдрачни училишта

Програмата влегува во сила со денот на објавување во “ Службен гласник
на општина Новаци ”.

Sovet na Opшtina Novaci
Pretsedatel
Славица Најдовска-Стојковска

