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ПРОГРАМА –АКЦИОНЕН ПЛАН  И  СТРАТЕГИЈА  НА 

ОПШТИНА ДОЛНЕНИ ВО ОБЛАСТА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2014/2015  ГОДИНА 
  

  
 

I.ЦЕЛИ  

Основни приоритети на ОПШТИНА ДОЛНЕНИ во областа на образованието  е 
осовременување и унапредување на квалитетот на воспитно-образовниот процес, 

подигнувањето на информатичката писменост и потикнување на наставниот кадар и 

учениците за потигнување на подобри резултати и успех во образовнаиот процес. 

Основните приоритети од областа на образованието ќе бидат   реализација на капитални 

инвестиции,како резултат на инвестициите во образованието, значително ќе се подобрат 
условите за учење и за работење во голем број основни  училишта.  

   Основни цели на оваа Програма се:  

 

-  Обезбедување активен однос на Советот на Општина Долнени кон задоволување на 
потребите и интересите на граѓаните од областа на  образованието;  

-  Меѓуетничка интеграција  во образованието 

-  Изнаоѓање форми за ефикасно и економично одвивање на образовниот процес;  

-  Планирање на развојот на образованието 

-  Подобрување на условите за обавување на образовниот процес; 

-  Создавање услови за развој на средното образование. 

 

II.ИНФОРМАЦИЈА 

- Оваа локална приоритетна мерка е спроведена како дел од имплементацијата на 

проектот Поддршка за имплементацијата на Стратегијата за образование 

како и Меѓуетничката интеграција во образованието, чија што општа цел е 

да ги зајакне институционалните капацитети на координативните структури за 

имплементација на Националната Стратегија за Образование и Декадата за 

вклучување на  заедниците  2005-2015, со цел да придонесе кон подобрување на 

ситуацијата на сите заедници  во државата. 

-  

III.ПОДДРШКА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА  АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

- Локалната мерка Образованието е клуч за подобра иднина на родителите и 

учениците се имплементира заедно со тимот на проектот и Општина  Долнени  со 

цел да се поддржи спроведувањето на локалниот акционен план за Образование.  

IV. МЕРКАТА 

- Преку проектот ќе бидат зголемени  сознанијата на родителите, учениците  за правата 

и обврските во однос на сите степени на образование. И со тоа на сите  заедница во 

општина Долнени свеста ќе биде подигната на повисоко ниво за можностите и 

придобивките од образованието кое ќе допринесе за поголема инклузија на сите 

меѓуетнички заедници во  образованието и сите сфери  во општеството. Целта и 

посакуваните резултати ќе се постигнат со имплементација на едукативни 

работилници за информирање и запознавање со правата и обврските како и со 

можностите и придобивките кои можат да се стекнат преку образованието.  
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- За зголемена јавната свест од потребата од инклузија на меѓуетничка интеграција  во 

образованието ќе биде организирана јавни трибини. И на крај за запознавање на 

пошироката јавност ќе се организираат еден настап на локална телевизија за 

постигнатите резултати, ефектите и влијанието со имплементацијата на овој проект. 

-  

 

V. АКТИВНОСТИ  

 

Активностите на Општина Долнени во областа на образованието во  2014/2015 година ќе 

бидат насочени кон поттикнување, поддржување и  помагање за остварување на целите на 
оваа Програма и тоа:  

-  Создавање услови за поефикасно и поекономично одвивање на економскиот процес со 

реализирање на третата фаза од  Новиот концепт за развој на образованието;  

-  Создавање услови за отворање на средно образование;  

-  Техничка и стручна помош при изработка на Стратегија за развој на образованието.  
 

 
 
Ред.

бр   
Активности  

 

Рок Носител Предвидени средства Вкупно 

 МО
Н 

Општ 

Долнени 

Донација Сопствени     

1. 

Манифестација по  

Повод патрониот празник 

на  училиштата 

2014/15 

тековно Сите 

основни  

и средното  

училиште 

 70. 000 ден   50. 000 ден 

2. 

Прогласување на  

најдобар наставник во 

Основните училишта 

 На ниво на Општина 

-7 март  

Ден на 

наставникот 

 

Општина 

Долнени    

   

 10.000 ден   20.000 ден 

3. 

Прогласување на  

најдобар  

наставник во Основните 

училишта (мак јазик) 

24 мај, 
Св Кирил 

иМетодија 

Општина 

Долнени и  

   

 10.000 ден   10.000 ден 

4. 

Поддршка на  

талентирани  

ученици  и за  

учество на натпревари  

По  

потреба  

Општин 

Долнени 

 30.000 ден   30.000 ден 

5. 
Прогласување на најдобар  

ученик во Основните 

училишта 

Јуни  

2013 

Општин 

Долнени 

 10.000 ден   10.000 ден 

6. Непредвидени трошоци     20.000 ден   20.000 ден 
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Ред.

бр   
ИНВЕСТИЦИИ  Рок Носител Предвидени средства Вкупно 

 МОН Оп.Долнени Донација Сопствени     

7. 

Реконструкција на 
санитарните јазли, 

вратите, подовите, 
ѕидовите во ПУ Пецо 

Даскало с.Небрегово 

       

8. 

Менување на дограма во 

ПУ Пецо Даскало 

с.Заполжани 

       

9. 

Изградба на спортски 

терен ПУ Пецо Даскало 

с.Дреновци 

       

10. 

Реновирање на санитарни 

јазли, односно замена на 

врати, ограда и 

уредување на дворот и 

осветлувањето  во О.У 

Лириа с.Житоше 

       

11. 

 Доградба на три 

училници со нов кров во  

О.У Исмаил Ќемали 

с.Црнилиште 

2014/15 
 

      

12. 

Доградба на две 
училници и 

реконструкција на 

санитарни јазли  во  О.У 

Вера Циривири -Трена 

с.Дебреште 

       

13. 

 Изградба и  реконстр. на 

спортски  терен во О.У 

Исмаил Ќемали 

с.Црнилиште 

2014/15 
 

      

14. 

Изградба на спортски  

терен во П.У Ѓорѓе 

Петров с.Секирци 

  2014/15 

 
 

     

15. 

 Реконструкција на   

училишната спортски 

сали ,санитарни јазли, и 

партерно уредување на 
дворно место во О.У 

Мирче Ацев с.Лажани 

По утврд. 

Приорит 
 

     

16. 

Топловодни Системи -

Парно греење  во  О.У 

Исмаил Ќемали 

с.Црнилиште 

По утврд. 

Приорите 

      

17. 

Топловодни  

системи-Парно 

греење  во  О.У  

П.У Ѓорѓе Петров 

с.Ропотово   

По утврд. 

Приорит 

      

Ред.

бр   
ТЕКОВНИ РАБОТИ  Рок Носител Предвидени средства Вкупно 

 МОН Општ. 

Долнени 

Донација Сопствени     

18. 
Одржување на 

училиштата 

   200,000   200.000 
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VI. ФИНАНСИРАЊЕ  

Активностите од областа на образованието утврдени со оваа  програма ќе се финансираат од 

средства на Министерството за  образвание и наука, од сопствени приходи на училиштата, од 

донации и  од Буџетот на Општина Долнени за 2014 година. При реализирање на Програмата, 

Советот на Општина Долнени ќе ги  поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе 

реализираат  проекти од областа на образованието финансирани од други  инвеститори – 

заинтересирани партнери, фондации, бизнис секторот и  сл.  

VII.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ  

 

Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:  
-  обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и  опрема со која располага 
општината; 

-  изработување стратегија за развој и унапредување на образованието;  

- создавање услови за отворање на средно образование.  

 

РЕЗУЛТАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ  

� Идентификувани причини за разни свери  во образовниот систем во општина 

Долнени; 

� Зголемени сознанијата за правата и обврските за вклученоста на заедниците во сите 

циклуси на образование; 

� Зајакната јавната свест од потребата од инклузија на заедниците  во образованието и 

можностите кои ги нуди образованието- Меѓуетничка интеграција  во образованието. 

 

 

 

 

19. 
Осигурување на  
училишни објекти 

   100.000   100.000 

20. 
Обезбедување на  

училишните објекти 
  

 100.000   100.000 

21. 

Здравствени  

прегледи(на 3  

години) на 1/3 од  

вработените во образов. 

  200.000    200.000 

22. 
Непредвидени  

трошоци 

   100.000   100.000 

Ред.

бр   
ТРАНСФЕР НА 

СРЕДСТВА  

 

Рок Носител Предвидени средства Вкупно 

 МОН Општ. 

Долнени 

Донација Сопствени     

23. 
Блок дота. – основно  

образование 

  101,014.000    101,014.000 

24. 
Блок дота. – средно  

образование 
  

     

25. 
Приходи од Самофинан.е 

–основно 
  

  1000,000 200.000 1200,000 

26. 

Приходи од 

самофинансира ње – 

средно образование 
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КОНКРЕТНИ АКТИВНОСТИ 

1. Работилници за информирање и запознавање на можности, придобивки од 

образованието. 

2. Организирање на  Јавни трибини  

3. Подготовка на брошура и флаери. 

4. Дистрибуирање на брошура и флаери. 

5. Организирање на ТВ и радио емисији на локалните медиуми. 

 

 

Образложение : 

Оваа програма претставува континуитет на програмата за активностите на 
Општина Долнени во областа на образованието за 2014/2015 година ,бидејќи 

планирањата во оваа област покрај календарски се вршат и по учебна година. 
Целта на првиот дел од програмата е општинските основни училишта во меѓусебна 
соработка заеднички да ги организираат свеченостите за почетокот и 

завршувањето на годината.  

Иако  капиталните  инвестиции  се  уште  се  на  Министерството  за  Образование  

и наука, Општина Долнени не може да дозволи образовниот процес во некои 

училишта да се одвива во несоодветни и лоши услови. Затоа во оваа програма се 
предвидуваат средства за реконструкција и санирање на училишни објекти онаму 

каде што тоа е најнеопходно. Приоритетот ќе се утврди согласно барањата 
доставени од училиштата и увидот извршен по доставување на барањата. 
Инвестирањето  во  образованието  ќе  се  врши  согласно  планот  за  инвестиции  

на  МОН  и подршката што училиштата ја добиваат од реализирање на проекти,за 
да се задржи рамномерното инвестирање во сите училишта на територија на 
Општина Долнени.  

Инвестирањето во спортските објекти во училиштата и школските дворови 

приоритетите ќе се утврдуваат на ист начин.  

Инвестирањето во спортските објекти како дел од училиштата треба посебно да се 
потенцира бидејќи голем дел од нив се предуслов за развој на спортот во Општина 

Долнени, а добар дел од спортските клубови истите и ги користат.Со подобрување 

на условите на учениците за спорт се подобруваат условите и за спортистите во 

општината..  

Делот од програмата кој се однесува на тековните работи е законска обрска на 
основачот за која од МОН  се обезбедени средства.  
Последниот дел од програмата се однесува на трансферот на средства што во 

форма на блок дотации МОН ги трансферира до општинскиот буџет. 
Општина Долнени како лидер партнер во проектот ИПА повикот со Р. Грција  
планира конкретни активности во подобрување на енергетската ефикасност во 

образовните институции  во  општината  преку  изготвување  на  стратешки  

акциони  планови  за  ЕЕ  за  сите институции и кокретни градежни активности во 

дел од нив согласно активностите од проектот. 
 

Број _______________                                             Одделение за образование на  

                                                                                         општина Долнени 

______________ .2014г.         

       Долнени                                                          ___________________________ 
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