
Програма за организирање и реализирање на екскурзија за учениците од III 

одделение во учебната 2022/2023 година 

 

Регион: Кавадарци 

Време на реализација: месец мај 2023 година. 

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ: 

 Да развива љубов кон татковината и нејзиното културно-историско 

наследство, музеи и природни убавини од околината и градот Кавадарци; 

 Да се запознае со локалитеити и споменици од историското минато на 

античкиот град Стоби, Спомен костурница, спомен обележието 12 Ваташки 

младинци; 

 Да воочи дека треба рационално да се користат природните богатства за 

потребите на луѓето; 

 Да развива почитување, грижа, пријателство кон другите, но и грижа и 

одроворност кон себе и околината. 

 

СОДРЖИНА И ОПИС НА АКТИВНОСТИ: 

Проширување на знаења од природните и општествените науки за: 

 Природни убавини на околината и градот Кавадарци; 
 Историски локалитети и споменици од подалечното минато во регионот; 
 Стари градби и архитектурата во околината и градот Кавадарци; 
 Животот и работата на луѓето во околината и градот Кавадарци. 

 

РАКОВОДИТЕЛ, НАСТАВНИЦИ, УЧЕНИЦИ 

 Раководител на екскурзија: Драгана Кузмановска 
 Одделенски наставници: 

Весна Димковска, Александра В. Танчевска, Берна Беќироска, Бранкица 
Костадиноска,    Цветанка Младеновска 

 Опфат на ученици, повеќе од 80%. 
     

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 

Во текот на еден работен ден. 

 

 



СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА 

Непосредно по реализирањето на екскурзијата, а во рок од 7 дена, стручниот тим 

поднесува извештај со оценка за реализацијата и квалитетот на дадените услуги.  

Извештајот го разгледуваат Наставнички совет и Совет на родители, а го усвојува 

Училиштен одбор. 

Доколку при разгледување на извештајот за реализација на екскурзијата се оцени 

дека извршителите на услугите не ги испочитувале договорените обврски, 

училиштето е должно за тоа да ја извести општината. 

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ 

Правци на патување: Скопје – Велес – Градско - Возарци – Тиквешко - Кавадарци 

и назад.  

Тргнување во 8 часот од пред училишниот двор. Попатно застанување и посета на 

античкиот град  Стоби и ХЕЦ „Тиквеш”. 

Локации за посета:  

 Прошетка низ градот Кавадарци; 
 Прошетка низ градскиот парк  со посета на Спомен костурницата; 
 Посета на Музеј на град Кавадарци; 
 Посета на спомен обележјето на 12 Ваташки младинци; 
 Враќање за Скопје во 17 часот. 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Екскурзијата ја организира ООУ „Димитар Македонски“ со барање за прибирање 

на понуди за организирање на екскурзии, со објавување на јавен оглас во 

најмалку два дневни весници. Постапката ја спроведува Комисија формирана со 

одлука на Училишниот  одбор, составена од пет члена и тоа три члена од редот 

на Советот на родители од генерацијата на ученици за која се спроведува 

екскурзијата и два члена од редот на наставниците. Претседател на комисијата е 

еден член од членовите на комисијата од Советот на родители. Комисијата ги 

разгледува понудите, прави евалуација и предлага агенција, која смета дека ги 

задоволува критериумите за изведување на екскурзијата според член 19 од 

Правилникот за изведување на ученички ексурзии. Училишниот одбор, во рок од 

пет работни денови, донесува одлука за избор или за поништување на постапката. 

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ 

Екскурзијата ја финансираат родителите на учениците. 



Стручен тим: 

Драгана Кузмановска- одделенски наставник на 3а одделение и раководител на 

екскурзијата 

Весна Димковска- одделенски наставник на 3 а одделение 

Берна Бекироска- одделенски наставник на 3б одделение 

Александра Танчевска Војиновиќ- одделенски наставник на 3б одделение 

Бранкица Костадиноска- одделенски наставник на 3 в одделение 

Цветанка Младеновска- одделенски наставник на 3 в одделение 

Напомена: Програмата може да претрпрпи промени во зависност од потребите и 
состојбите во училиштето и состојбата со пандемијата од КОВИД19. 
 
 


