
Програма за организирање и реализирање на еднодневен излет во есен за 

учениците од I до IX одд. во учебната 2022-2023 год. 

Регион: Скопски регион-Сарај 

Време на реализација: месец октомври 

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ: 

 Да воспоставува, развива и негува пријателство низ заеднички прошетки, 

друштвени игри, рекреација и забава; 

 да гради позитивен однос кон природата и ја почитува (користениот простор 

да остане чист и уреден); 

 да ги прошири веќе стекнатите знаења за природните убавини на 

излетничко место Сарај  

 

СОДРЖИНА НА АКТИВНОСТИ: 

 Набљудение на околината на излетничкото место Сарај; 

 групни прошетки низ излетничкото место (ученици во придружба на 

наставници) 

 рекреативни активности соодветни на возраста и интересот на учениците, 

со активно учество на наставниците по физичко и здравствено образование 

и одделенските раководители. 

 одмор и релаксација со ужина и слушање музика. 

 

РАКОВОДИТЕЛ, НАСТАВНИЦИ, УЧЕНИЦИ: 

 Раководител на излетот: Татјана Алексова-Славковска, психолог; 

 сите одделенски раководители и останати наставници; 

 ученици од I до IX одд. 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИЗЛЕТОТ: 

Во текот на еден работен ден.    

СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА: 

Непосредно по реализирањето на излетот, 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 

Училиштнен одбор. 

Доколку при разгледување на извештајот за реализација на излетот 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: 

Посета на место од скопскиот регион- Сарај (излетничко место) 

 

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 весника. Постапката ја спроведува Комисија, составена од 

пет члена, формирана со одлука на Училишниот Одбор. 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 екскурзии и други слободни активности. Училишниот 

Одбор, во рок од пет работни дена, донесува одлука за избор или за 

поништување на постапката. 

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ: 

Излетот го финансираат родителите на учениците. 

 

Стручен тим: 

Маја Буклеска, в.д. директор 

Тања Алексова С.-раководител на екскурзијата 

Наставници: Наташа Ристовска Трпевска, Сања Костова и Стојанчо Миров 

  

 
Напомена: Програмите може да претрпат промени во зависност од потребите и 
состојбите во училиштето и состојбата со пандемијата од КОВИД 19. 
 


