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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за реализација на Програмата од областа на образованието на
oпштина Ѓорче Петров за 2020 година

Скопје, Март 2020 година
I.

ВОВЕД

ƪƶƪƭƬ
Извештајот е изготвен во насока да даде слика за реализација на
активностите планирани во Програмата од областа на образованието на
Општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година.
Извештајот ги вклучува реализираните
активностите, времето на
реализација, целите и резултатите на активноста и реализираните финансиски
средства сумативно и поединечно за секоја активност планирана
во
програмата.
Активностите од областа на образованието на Општина Ѓорче Петров беа
насочени кон подобрување на квалитетот на образованието и условите за
работа во основните училиштата.
За реализирање на активностите од Програмата од областа на
образованието за 2020 година, Општина Ѓорче Петров ги превзема сите
потребни активности и ги стави на располагање своите технички и човечки
ресурси.
II.

РЕАЛИЗИРАНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Со реализираните активности од Програмата на Општината Ѓорче Петров
од областа на основното образованието се одржа квалитетот и условите за
работа во основните училиштата, се креираа образовни политики согласно
локалните потреби за развој на образовниот процес.
Во услови на прекин на воспитно–образовниот процес во текот на
учебната 2019/2020 поради ширење на вирусот COVID–19 (коронавирус), а
согласно препораките на МОН и БРО, основните училишта на територијата на
Општина Ѓорче Петров организира неформална електронска едукација која
беше достапна за сите учениците. Основните училшта подготвија електорнски
материјали за УЧЕЊЕ ОД ДОМА и ги објавија на своите веб страни. Учениците во
сите основни училишта имаа континуирано учење за време на кризата со
вирусот и успешно ја завршија учебната 2019/2020.
Почетокот на учебната 2020/2021 започна на 1-ви октомври, еден месец
подоцна по строго утврдени протоколи и скратени наставни програми. Во
основните училишта во Општината Ѓорче Петров се обезбедија услови за
настава со физичко присуство за учениците од I до III одделение. и настава
надалечина. Наставата од IV до IX се одвива на далечина ( on-line), за што е
обезбеден сигурен интернет пристап до сите училишта. Учениците успешно го
завршија првото полугодие од учебната 2020/2021 година.
III.

ОПИС РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

Во период од 01.01.2020 до 30.09.2020 реализирани се следниве
активностите од Програмата од областа на образованието за 2020 година:

2.

1.

бр.

Забелешка: Активноста е реализирана.
Финансиските средства не се
реализирани.
Поддршка на учениците и наставниците
за организација на училишни и
општински натпревари и учество на
регионални, државни и меѓународни
натпревари, согласно Правилникот за
условите и начинот за доделување на
финансиски средства за поддршка на
жителите на Општина Ѓорче Петров од
областа на јавни дејности-образование

Упис на првачиња во основните
училишта во Општина Ѓорче Петров

Име на Програма /активност

(01.01.2020 до 31.12.2020)

Одделение за јавни
дејности
Комисија за
доделување на
финансиски средства

Одделение за јавни
дејности
Комисија за
доделување на
финансиски средства

Спроведувач/
Носител
(сектор/одделение)
Проектен тим
(меѓусекторски)

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Извор на
финансирање
(буџет ОЃП/
програми на Влада
/Донатор)

тековно

септември

Временска
рамка

100.000,00

60.000,00

Планирани
финансиски
средства од
Буџетот

ОПИС НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИТЕ И АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ОД ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

0,00

0,00

Реализирани
финансиски
средства од
Буџетот

7.

6.

5.

4.

3.

Забелешка: Оваа година немаше потреба
од дополнителен наставен кадар.

Вработување на наставен и ненаставен
кадар во основните училишта

Забелешка: Активноста не е реализирана
поради состојбата со корона вирусот.

Бесплатен излет на учениците во
одделенска настава во основните
училишта(Јоаким Крчоски)

"Здрава храна за здрави деца" Бесплатна ужинка на учениците во I
одделение во основните училишта

Прослава на патронати и други
манифестации на општинските основни
училишта

Награди и признанија на талентирани и
надарени ученици и наставници од
основните училишта за денот на
општината, согласно Правилникот за
доделување награди, дипломи и
пофалници на учениците и просветните
работници во Општина Ѓорче Петров

Одделение за јавни
дејности
Одделение за човечки
ресурси

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности
Комисијата за
образование, наука,
социјална, здравствена
заштита и заштита на
деца

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

наставна
година

мај

Февруари
,март

тековно

мајсептември

220.000,00

250.000,00

900.000,00

35.000,00

80,000,00

0,00

0,00

299.397,00

14.493,00

37.000,00

Новогодишни пакетчиња за учениците од
прво одд. во основните училишта (2019)

Забелешка: Активноста не е реализирана
поради состојбата со корона вирусот

Посета на кино претстава,театарска
претстава, посета на музеј за учениците
од општинските основните училишта

Финансиска поддршка за Проектот
,,Општо корисна Работа,, финансиран од
МТСП и УНДП.
Ангажирање на 13 образовни и лични
асистенти на децата со посебни потреби
во основните училишта.

3.

2.

Вкупно

Забелешка: Активноста е во тек на
реализација.

Локална стратегија за мултиетничка
интеграција во образованието

Забелешка: Средства за хигиена и
дезинфекцијасе реализирани од блок
дотаијата за училиштата

11. Превенција и заштита од Covid 19
(Средства за хигиена и дезинфекција)

0.

9.

8.

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности

Одделение за јавни
дејности
Одделение за човечки
ресурси

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

наставна
година

наставна
година

декември

наставна
година

Јануаријуни

40.000,00

760.000,00

80.000,00

60.000,00

195.000,00

473.166,00

0,00

0,00

19.676,00

0,00

102.600,00

IV.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Со реализираните активности од Програмата на Општината Ѓорче Петров од
областа на основното образование се одржа континуитетот на образовниот
процес во услови на светска пандемија од COVID–19 (коронавирус).
Постигнати резултати од Програмата од областа на основното образование се:
-Обезбедени еднакви образовни можности и образование за сите деца, ученици
и ученички во Општината Ѓорче Петов, преку електронска едукација достапна за
сите учениците преки веб страните на училиштата.
- Обезбедени услови за настава со физичко присуство за учениците од I до III
одделение и можност за следење на наставата на далечина ( on-line).
-Обезбеден сигурен интернет пристап до сите општински основни училишта.
- Обезбедени услови за настава на далечина ( on-line) учениците од IV до IX
одделение.
-Мотивирани учениците и ученичките и учество на општински, регионални,
државни и меѓународни натпревари;
-Подигнато ниво на свесност кај децата за толеранција и соживот и
мултикултуралност, родова еднаквост, екологија, безбедност во сообраќајот, и
сл;
-Стекнати нови искуства и добри практики во делот на образованието;
V.

МОНИТОРИНГ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Процесот на мониторингот на Програмата од областа на основното
образование на Општина Ѓорче Петров за 2020 е континуиран и ќе се состои од
собирање и анализирање на податоци и повратни информации за
постигнувањата и напредокот на програмата. Мониторингот го врши
Одделението за јавни дејности преку следење на активностите, нивната
ефикасност, постигнатите резултати, употребените ресурси и потрошените
финансиски средства.

VI.
ФИНАНСИРАЊЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

НА

АКТИВНОСТИТЕ

ОД

ОБЛАСТА

НА

ОСНОВНОТО

Реализираните активности од областа на основното образование утврдени
со оваа програма се финансирани од Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2020
година.
За активностите од областа на образованието според
програмата
планирани се
вкупно 2.780.000,00 денари. До 31 декември 2020 година се
реализирани 473.166,00 денари.

2

2

3

4

5

0

наставници)

Превозни услуги во образованието
0

16.863

2.370

14.493

Прехрамбени продукти и пијалоци

Наставно образовни помагала
0

Училишни матерјали
0

Други матерјали
0

Услуги за печатење, копирање и

издавање
0

Други договорни услуги
0

54.306

17.306

37.000

Други оперативни расходи

401.997

102.600

299.397

Други трансфери

Средства за хигиена

0

Дезинфекција, дезинсекција и

0

дератизацуја

Трансфер до НВО

0

37.000

14.493

473.166

19.676

102.600

299.397

Вкупно по активност

Рекапитулар за годичен Извештај за Програма oд областа на образованието на Општина Ѓорче Петров за период од 1 јануари до 31 јануари 2020 година

Активност/позиција
Награди и признанија на талентирани и надарени ученици
и наставници од основните училишта за денот на
општината, согласно Правилникот за доделување награди,
дипломи и пофалници на учениците и просветните
работници во општинските основни училишта во Општина
Ѓорче Петров
Прослава на патронати и други манифестации на
општинските основни училишта
"Здрава храна за здрави деца" -Бесплатна ужинка на
учениците во I одделение во основните училишта
Финансиска поддршка за Проектот ,,Општо корисна Работа,,
финансиран од МТСП и УНДП.Ангажирање на 13 образовни
и лични асистенти на децата со посебни потреби во
основните училишта.
Новогодишни пакетчиња за учениците од прво одд. во
основните училишта (за 2019)
Вкупно

Транспорт на луѓе (ученици,

Извештајот за реализација на Програмата од областа на образованието на
oпштина Ѓорче Петров за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година,
градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува до советот на општина
Ѓорче Петров на разгледување и усвојување.
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