МИСИЈА
Инклузивното образование и
унапредување на меѓуетничката
соработка меѓу учениците,
наставниците и родителите е приоритет
во работење на нашето училиште.
Квалитетот на воспитно образовната
работа е подобрен со употреба на
информатичката технологија,
воведување на иновации во наставата
и професионален пристап на
вработените.

ВИЗИЈА
Адаптирање и проширување на
просторните капацитети на училиштето
и набавка на современа технологија ќе
овозможат да создадеме подобра
клима за работа и среќно опкружување
за сите. Прилагодување на наставата
според потребите на учениците,
почитување и поддржување на
различностите ќе создадат услови за
подобра инклузија на сите ученици.

Бидете наши соработници
Заеднички да ја градиме
иднината на нашите деца.

ООУ „ЈОАКИМ КРЧОСКИ“
ВОЛКОВО- ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
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Почитувани родители,
Во согласност со Законот за
основно образование на Република
Македонија,
ООУ „Јоаким Крчоски“
Волково објавува упис на две
паралелки во прво одделение за
учебната 2017/2018 година.
Право на упис во прво одделение
имаат сите деца кои до 31.12.2017
година ќе наполнат 6 години и
дополнитено децата кои до 31.01.2018
година ќе наполнат 6 години (по
барање на родител).
Потребни документи за упис:
 На увид – извод од матичната книга
на родените за детето и лични карти
од родителите:
 Потврда за примени задолжителни
вакцини издадена од надлежна
здравствена установа;
 Потврда издадена од стоматолог од
Јавно
Здравство
potvrda
izdadena od stomatolog во
Поликлиника Ѓорче Петров
 Уписот трае во текот на месец Мај,
со претходно договорен термин на
телефон: 20-53-117

За учениците од прво одделение
обезбедуваме детски компјутери во
наставата!

Наставата за учениците од прво
одделение е организирана во две
смени:
 Првата смена започнува со
работа во 8.00 до 11.55 часот.
 Втората смена започнува со
работа во 13.30 до 17.25 часот.
За сите ученици е обезбеден:

Покрај редовната настава, учениците се
вклучуваат во воннаставни активности,
посети на културни установи, музеј,
театар, детски фестивали.

 бесплатен дневен престој;
 згрижување на деца половина
час пред и по наставата;
 бесплатен автобуски превоз
 организирана исхрана- ужинка
 здравстена превентива

