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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ОУ "Кузман Јосифовски-Питу", од 
Општина Кисела Вода во Скопје, 
на 22 февруари го одбележа 

својот патронат, кој секогаш прет ста-
вува "дневник или ретроспектива" за 
достигнувањата во воспитно-образо-
вниот процес. 

"Со започнувањето на деветолетката 
и со запишувањето на првата гене-
рација на ученици од помала школска 
возраст (6 години), новите наставни 
планови и програми наметнаа нови 
стандарди во образованието", истак-
нува директорката на училиштето Ан-
тоанета Шмит-Таневска. 

"Меѓутоа, сметам дека воспитно-об-
разовниот процес е континуиран, по-
врзан и треба многу порано да почне, 
бидејќи со следењето на развојот на де-
цата, од нивното раѓање до периодот 
кога поаѓаат на училиште, се добива 
појасна слика за афинитетите и психо-
физичкиот развој на учениците. На тој 
начин соработката меѓу градинките и 
основните училишта би го олесниле 
образовниот процес. Во тој контекст, 
земајќи ги предвид возраста на уче-
ниците од 6 години, кои денес прв пат 
одат во деветолетка, како и новите на-
ставни планови и програми, ние како 
институција и децата сме соочени со 
опширни програми, зголемен фонд на 
часови, особено од физичко образо-
вание итн. На ниво на Општина Кисела 
Вода нашето училиште има најмала 
фискултурна сала, што секако претста-
вува реален проблем за реализација на 

Во училиштето се 
одвиваат проектите 
Модернизација во 
образованието,  Менаџмент 
во училница, Работа со деца 
со инклузивни потреби, а 
третата обука ќе биде во 
април. 

Последниве неколку 
години семинарите и 
обуките се задолжителна 
обврска за наставниците, но 
тие сега се наметнуваат како 
потреба која носи и 
квалитет, така што 
училиштето ќе може на 
воспитно-образовниот 
пазар да понуди 
висококвалитетен и 
образован кадар.

зголемениот фонд на часови по фи-
зичко образование, особено во зим-
скиот период. На овој проблем се на-
доврзуваат и условите на нашето под-
рачно училиште, каде воопшто нема 
фис културна сала, а часовите по фи-
зичко се одвиваат во аулата на зградата. 
Наспроти ова, сите во нашата држава и 
пошироко се залагаме за здрави деца, 
здрави граѓани итн.", вели директор-
ката. 

"Наставата почнува во 8 часот наутро 
и завршува во 14 часот, а законска об-

врска ни е остварување и до пол ни-
телната настава, слободни активности 
итн. Сè тоа претставува реално работно 
време на возрасен, па токму затоа 
треба да се овозможат услови за не-
пречено одвивање на наставата по 
физичко и по здравствено образование. 
Покрај тоа, надвор од нашите рамки, 
учениците одат на англиски јазик, на 
музика. Тоа значи дека секое дете, спо-
ред своите интереси, можности и жел-
би, надвор од училиштето дополни тел-
но е оптоварено", истакнува таа. 

"ДНЕВНИК" НА ОБ   РАЗОВНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ"ДНЕВНИК" НА ОБ 

ЗГРАДАТА НА ЦЕНТРАЛНОТО УЧИЛИШТЕ Е ИЗГРАДЕНА ЗГРАДАТА НА ЦЕНТРАЛНОТО УЧИЛИШТЕ Е ИЗГРАДЕНА 
ВО 1962 ГОДИНА. ПОРАДИ ОВА, ТОА ИМА ДОТРАЕНА ВО 1962 ГОДИНА. ПОРАДИ ОВА, ТОА ИМА ДОТРАЕНА 
ЕЛЕКТРИЧНА И ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНА И ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА 

ПОДРАЧНОТО УЧИЛИШТЕ Е ИЗГРАДЕНО ВО ПОДРАЧНОТО УЧИЛИШТЕ Е ИЗГРАДЕНО ВО 
1986 ГОДИНА, НО ПОКРИВОТ ПРОКИСНУВА, 1986 ГОДИНА, НО ПОКРИВОТ ПРОКИСНУВА, 
А НЕМА НИТУ ФИСКУЛТУРНА САЛАА НЕМА НИТУ ФИСКУЛТУРНА САЛА
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"Затоа треба да се даде многу поголем акцент и на 
здравјето на учениците. На тој план ја потенцирам ак-
цијата, која на почетокот на оваа учебна година ја покрена 
Општина Кисела Вода, и ни даде поразителни резултати 
во однос на деформитетите кај училишните деца. По пре-
тходно направена анкета, специјалисти доктори ни ја по-
сочија вистинската здравствена состојба на децата. По-
ради ова, мислам дека акцентот треба да се даде и на оваа 
тема", оценува раководителот на училиштето. 

Инаку, во ОУ "Кузман Јосифовски-Питу" и во подрачното 
училиште учат вкупно 568 ученици. Просторни можности 
има, иако централното училиште е старо, изградено во 
далечната 1962 година. 

"Реално гледано има многу работи за обновување. На 
пример, електричната инсталација, бидејќи сходно акци-
јата за секое дете компјутер, таа тешко ќе може да се 
спроведе во дело. Треба да посветиме внимание и на 
безбедноста на училиштето,  на дотраената водоводна 
мрежа. Во меѓувреме, толку колку што можеше, училиш-
тето се погрижи да направи одредни поправки.

Електричната инсталација, која е од 1962 година, од 
пред три години успеавме во неколку училници да ја за-
мениме. Но, проблемот сè уште е голем. Водоводната мре-
жа не е сменета. На ова поле имавме неколку мали за фати 
и заменивме дел од водоводните цевки во цен трал ното и 
во подрачното училиште, бидејќи пред извесно време се 
соочивме со хаварија", вели директорката.

Според неа, тековните проблеми се решаваат некако, 
но воспитно-образовниот процес на релација Сектор за 
образование, култура и спорт на Општина Кисела Вода и 
Министерство за образование и наука, како и со Бирото 
со образование мора да биде координиран и постојан.

Во овој синџир се појавуваат "куршлуси", бидејќи некој 
затајува.

Сепак, во ОУ "Кузман Јосифовски-Питу" се задоволни 
од постигнатото, бидејќи по 17 години прв пат во ова учи-
лиште има нов мебел за најмладите основци, кој бил до-
нација од Општината.

Во рамките на организираните трибини "Не алкохол, 
дрога и други наркотични средства", директорката ин-
формира дека се подобрува општествената ситуација на 
училиштето во средината каде што се наоѓа.

Исто така, проблемот со пронаоѓањето шприцеви, игли и 
други непожелни средства сè уште е присутен, бидејќи учи-
лиштето е од отворен тип. На ова поле, директорката предлага, 
доколку нема чуварска служба да се размислува за поставување 
камери, а во моментов безбедноста се зголемува со патро-
лирање на чуварските служби од Општината. Покрај тоа, итно 
треба да се интервенира на покривната конструкција на под-
рачното училиште, кое можеби е од понов датум (1986), но 
кровот прокиснува, а зградата нема изолација, така што во 
зимскиот период учениците и наставниците повеќе се смрзнати 
отколку затоплени. 

"Во овој момент во училиштето се одвива проектот 'Мо дер-
низација во образованието', каде наставниците одат на обука, 
'Менаџмент во училница', 'Работа со деца со инклузивни по-
треби', а третата обука ќе биде во април. Последниве неколку 
години семинарите и обуките се задолжителна обврска за 
наставницте, но тие сега се наметнуваат како потреба која носи 
и квалитет, така што училиштето ќе може на воспитно-об ра-
зовниот пазар да понуди високо квалитетен и образован кадар. 
Исто така, сметам дека идната година новите првачиња ќе има-
ат учебници и овој проблем ќе биде надминат. Новина ќе биде 
и описното оценување, односно сумативното информативно 
оценување, кое ќе влезе во законската рамка на основното 
образование, со што ќе бидеме многу појавни и транспарентни 
не само за учениците, туку и за родителите". 

"ДНЕВНИК" НА ОБ   РАЗОВНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИРАЗОВНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ

ХОРОТ НА УЧИЛИШТЕТО ХОРОТ НА УЧИЛИШТЕТО 
ПРЕТСТАВУВА СТОЛБ ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТСТАВУВА СТОЛБ ЗА РАЗВОЈ НА 

МАКЕДОНСКАТА МУЗИЧКА КУЛТУРАМАКЕДОНСКАТА МУЗИЧКА КУЛТУРА


