
 
 

ПОУ „Д-Р ЗЛАТАН СРЕМЕЦ“ – СКОПЈЕ 
ул. Емил Зола бр. 5, општина Кисела Вода 

1000 Скопје, Република Северна Македонија 

 

Тип на училиште:  

„Д-р Златан Сремец“ – Скопје е посебно основно училиште за ученици од 6 до 18 

годишна возраст кое прифаќа ученици од сите општини на ниво на град Скопје. 

Централното училиште кое се наоѓа во општината Кисела Вода има и свои 

дисперзирани посебни паралелки при редовните училишта во општините Карпош, 

Ѓорче Петров, Сарај, Аеродром, Драчево и Студеничани, со што капацитетот на 

училиштето нуди 100 места во централното училиште и 60 места во 

дисперзираните посебни паралелки. Во училиштето се запишуваат ученици со 

посебни обазовни  потреби од овие подрачја, кои што, имаат потреба од 

адаптирана средина и поддршка во учењето. 

 

Училиштето ги пресретнува потребите на учениците кои: 

• имаат ниво на образовна способност која е пониска од очекувањата според 

возраста и дополнителни потешкотии кои можат да вклучуваат моторни 

потешкотии, задоцнет говор, ниска самодоверба, нарушувања во сензорната 

интеграција и недоволно развиени социјални вештини; 

• имаат значителни или тешки потешкотии во учењето и 

• ученици кои се наоѓаат во спектарот на аутизмот. 

 

 

 

Критериуми за запишување:  

• Приложување на документација издадена од Заводот за ментално здравје на 

деца и младинци „Младост“ која е издадена во согласност со родителот. 

• Приемот на учениците се обавува во месец мај секоја учебна година или во 

вонредни случаи и на почетокот на учебната година. 



Карактеристики на училиштето:  

 

Распределувањето на учениците во училиштето е 

организирано врз основа на нивната возраст и 

специфичности. Наставата ги пресретнува индивидуалните 

потреби и карактеристики на секој ученик.  

Просториите во нашето училиште вклучуваат училници кои се адаптираат на 

потребите на одделението, сензорна соба, логопедски кабинет, психолошки 

кабинет, просторија за физичко и здравствено образование, кабинет по музичко 

образование, библиотека и кујна. Дополнително, училиштето има широки ходници 

кои имаат повеќенаменска цел и простран училишен двор со адаптирано игралиште 

за изведување на едукативни активности во надворешна средина.  

 

 

 

За секој ученик се изготвува индивидуализирана програма според потребите и 

можностите. Спроведувањето се реализира согласно потребите на ученикот.  

Во текот на реализацијата на содржините од годишните планирања на 

наставниците, се поттикнува самостојност и способност за стекнување на знаења и 

вештини кои им се потребни за незавнисно функционирање во секојдневниот 

живот. Истата цел, кај помалите ученици, се планира и спроведува преку 

внимателно планирани забавни игровни активности. 

Учениците со тешки и комбинирани попречености во развојот следат структуриран 

распоред кој е дизајниран да им помогне во ориентирање на дневните 



 
 

активностите. При спроведување на наставниот план се почитува мултисензорен 

пристап за поддршка на учениците со вклучување на повеќе професионалци кои 

работат заедно. 

Преку неформални и формални состаноци, родителите на учениците редовно се 

информираат и се вклучуваат во повремени наставни и воннаставни активности на 

училиштето. Ваквата соработка е значајна за секој ученик со посебни образовни 

потреби и претставува јака страна на нашето училиште. 

Проценка и следење:  

• Учениците се запишуваат во нашето училиште со приложување  на наод и 

мислење од ЗМЗ на деца и младинци „Младост“ – Скопје или со препорака 

добиена од комисијата за спроведување на МКФ (Меѓународна 

класификација на функционалности). 

• Ученикот поминува низ процесот на проценување во училиштето реализиран 

од страна на стручниот тим составен од: логопед, специјален едукатор и 

рехабилитатор, психолог и социјален работник. 

• Училишната програма дозволува периодична проценка и следење на 

постигнувањата на ученикот по сите училишни предмети.  

• Вклучувањето на родителите во програмата на училиштето се состои од 

разговори и давање на насоки за сите аспекти од животот на ученикот додека 

е во училиште и дома.  

Училишен кадар:  

Во училиштето се вработени 37 наставници-специјални едукатори и 

рехабилитатори, 3 предметни наставници, комплетен стручен тим составен од 

психолог, логопед, социјален работник и специјален едукатор и рехабилитатор и 

помошно-технички персонал. 

Високо квалификуваниот и искусен кадар ги пресретнува различните потреби на 

учениците кои можат да бидат различна природа. Кадарот кој работи со ученици 

кои се во спектарот на аутизмот има дополнителен тренинг во методите на 

TEEACH, PECS и бихејвиорални интервенции а исто така дел од специјалните 

едукатори и рехабилитатори се сертифицирани за Монтесори педагогија.  

 

За повеќе информации:  

Телефон: +389 2 770 446 

Мобилен: +389 78 219 585 

Е-пошта: zlatansremec@yahoo.com 

Веб-страна: http://www.zlatansremec.edu.mk/ 

FB страна: https://www.facebook.com/zlatansremec/ 
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