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ВОВЕДЕН ДЕЛ
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Во извештајот квантитативно и квалитативно се претставени

ангажирањата на наставниците и стручните соработници во

рамките на нивната 40- часовна работна седмица и токму поради

тоа тој содржи факти и информации од аспект на:

 Ангажирање на наставниците во реализацијата на наставата.

 Реализација на воннаставни активности, натпревари, слободни

ученички активности, екскурзии, излети, посети и друго.

 Реализацијата на други посебни програми од воспитно-

образовниот процес: Здравствена заштита на учениците, Заштита на

животната средина, Општествено-корисна и хуманитарна работа.

 Ангажирање на наставниот кадар при реализација на

програмите на ученичките организации: Одделенска заедница,

Детска организација, Училишна заедница, Училишен парламент,

Училишен клуб на Црвен Крст, ученички клубови, спортски клуб и

друго.

Изготвувањето на овој извештај има нормативна основа која е

предвидена со Законот за основно образование, Законот за локална

самоуправа, како и Статутот на училиштето. Меѓутоа, неговото изгот-

вување е потреба на училиштето што ќе се користи во

понатамошната работа.

Извештајот претставува документ што ги содржи сите

важни информации за оценка на работата на училиштето и

реализацијата на Годишната програма за работа во првото

полугодие од учебната 2019/20 година. Тој во суштина писмено ја

изразува ангажираноста на училиштето (директорот, стручните

соработници и наставниците) во остварувањето на дејноста на

училиштето. Имајќи ги предвид реформските промени, подигањето

на стандардите, планираните подрачја и приоритетни активности

предвидени со Годишната програма за работа, значајните настани,

обезбедувањето транспарентност во реализација на планираните

активности, како и желбата да се унапреди воспитно -

образовниот процес, се потрудивме овој извештај да биде

подетален, т.е. да содржи повеќе синтетизирани информации. За

голем дел од информациите на овој извештај училиштето

располага со аналитички прилози (списоци на ученици, списоци

на активности, фотокопии од дипломи, видео записи, линкови за

публикувани прилози, извештаи и сл.).

Информациите во извештајот се методолошки и хронолошки

подредени според подрачјата предвидени во Годишната

програма за работа на училиштето и главно се однесуваат на

следните процеси: просторни и други услови на работа,

реализација на наставни планови и програми, постигања на

учениците во сите наставни и воннаставни области, соработка со

родителите и локалната средина, соработка со други институции,

Министерството за образование и наука, Бирото за развој на

образованието, Државниот испитен центар, Државниот просветен

инспекторат, Невладини организации, реализација на интерни и

екстерни проекти и др. Се надеваме дека овој извештај ќе даде

одговор на следното прашање:

Во која мера се реализирани целите од 
Годишната програма за работа на 
училиштето и какви ефекти се постигнати?



Директор 
Ѓурѓица Баталакова
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• Ангажирање на наставниците и стручните соработници во

работата на училишни тимови и стручните органи: одделенско

раководство, Одделенски совети, Стручни активи, Наставнички совет.

• Реализација на програмите на Совет на родители и Училишен

одбор.

• Стручно усовршување и професионален развој на наставниот

кадар.

• Реализација на програмата за соработка со родителите.

• Соработка на училиштето со локалната средина, односно

соработка со: локалната самоуправа, Министерство за образование

и наука, БРО, ДПИ и ДИЦ, невладини организации, бизнис заедница,

соработка со други училишта, здравствени институции, Меѓуопштински

центар за социјална работа, Полициска станица Ѓорче Петров, МВР и

други институции и органиозации.

• Реализацијата на програмите за унапредување на наставата и

оценувањето.

• Реализација на програмите на стручните соработници.

• Ангажирање на наставниците и стручните соработници во

афирмација на училиштето и градење на неговиот имиџ.

Имајќи предвид дека секој наставник и стручните

соработници се вклучени во определени тимови за реализација на

програмските активности во соодветно подрачје на Годишната

програма за работа на училиштето, логички следува дека и секој

наставник / стручен соработник непосредно учествува со свои

пишани прилози на овој извештај.

Целта на овој извештај е да обезбедат јасни насоки за

вклучување на сите училишни субјекти во креирањето на

програмските определби за работа во текот следната учебна година.
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Реализација на Стратешка цел бр.1 
„Подобрување на материјално – техничките услови за учење и работа 

во училиштето“

Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група
Постигнати цели и 
остварени ефекти

Изведба на водоводна инсталација 
во кабинетот по хемија

Септември , 2019

Одговорни 
наставници, 

директор, технички 
персонал, градежна 

фирма

Ученици од I - IX одделение, 
одделенски наставници, 
предметни наставници и 
вработени во училиштето

Осовременување на училишен 
кабинет по природни науки и хемија. 

Осовременување на наставничката 
канцеларија (обновување на 

канцеларискиот мебел)
Декември, 2019

Одговорни 
наставници, 

директор, технички 
персонал

Одделенски наставници, 
предметни наставници и 
вработени во училиштето

Задоволство и пријатен престој при 
работа и одмор на наставниците, 

разубавување на естетскиот изглед на 
училиштето.

Реконструкција на електричната
инсталација 

Февруари/Март , 2020 

Одговорни 
наставници, 

директор, технички 
персонал

Ученици од I - IX одделение, 
одделенски наставници, 
предметни наставници и 
вработени во училиштето

Обезбедени услови за непречена 
реализација на наставниот процес во 

училиштето, разубавување на 
естетскиот изглед на училиштето .

Варосување на 2 училници каде што 
се реализира настава со продолжен 

престој
Јули/Август, 2020

Одговорни 
наставници, 

директор, технички 
персонал, градежна 

фирма

Ученици од I - IX одделение, 
одделенски наставници, 
предметни наставници,  

вработени во училиштето и 
други посетители

Задоволство, хигиена и безбедност 
при престој и реализација на 

наставата, разубавување на естетскиот 
изглед на училниците.
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Реализација на Стратешка цел бр.2 
„ Подобрување на ресурсите за изведување на 

квалитетна настава“

Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група
Постигнати цели и 
остварени ефекти

Набавка на еден 2 лцд проектори
Декември, 2019

Одговорни 
наставници, 

директор, технички 
персонал, градежна 

фирма

Ученици од I - IX одделение, 
одделенски наставници, 
предметни наставници,  

вработени во училиштето и 
други посетители

Обезбедени технички средства за 
реализација на современа настава со 

примена на информатичко –
комуникациска технологија.

Набавка на нагледни средства и 
помагала

Номеври/Декември, 
2019

Одговорни 
наставници, 

директор, технички 
персонал

Ученици од I - IX одделение, 
одделенски наставници, 
предметни наставници и 
вработени во училиштето

Обезбедени нагледни средства и 
наставни помагала за примена во 

наставниот процес.



7

Реализација на Стратешка цел бр.3 

„Унапредување и осовременување на воспитно – образовниот процес“

Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група
Постигнати цели и 
остварени ефекти

Идентификација на потребите на 
наставниците за стручно 

усовршување
Септември, 2019

Тим за 
професионален развој 
на наставниот кадар

Наставници

Утврдена состојба за потребите на 
наставниците за стекнување нови 

знаења и искуства согласно личните 
планови за професионален развој.

Учество во Проект 
„Отпорност на градинарските 

култури на киселите дождови“ 
(Фонд за иновации и 
технолошки развој)

Октомври, 2018  -
во тек

Предметен наставник 
Гордана Насковска, 
ученици од VIII и IX 

одделение

Ученици 

Стекнати знаења за ефектот на 
стаклена градина и влијание врз растот 

и развојот на растенијата, развиена 
еколошка свест, опремен кабинњет по 

биологија со дигитален микроскоп, 
лаптоп и интерактивна табла.

Учество во Проект 
„Attractive school – happy students –

better live“ (Еразмус плус) 

Октомври, 2018  -
во тек

Предметен наставник 
Гордана Насковска, 

одделенски 
наставници, 
предметни 

наставници, ученици 
од III до IX одделение

Училиште, наставници, 
ученици 

Стекнати знаења и вештини за 
примена на разновидни постапки и 
инструменти за осовременување на 

наставата.

Цел: Оспособување на наставниците за изведување на современа настава и унапредување на воспитно - образовниот процес.
Задачи: 
Учество на наставниот кадар во обуки;
Учество во проекти организирани од БРО, МОН, УСАИД и други невладини организации;
Организирање на едукативни работилници; 
Примена на современи методи и пристапи при реализација на наставата; 
Едуцирање на наставниците за работа со ученици со посебни образовни потреби; 
Унапредување на воспитно - образовната работа.



8

Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група
Постигнати цели и 
остварени ефекти

Учество во Проект 
Storytelling for Cultural and Language 

Development“ (Еразмус плус)

Октомври, 2018  -
во тек

Предметен наставник 
Гордана Насковска, 

одделенски 
наставници, 
предметни 

наставници, ученици 
од III до IX одделение

Училиште, наставници, 
ученици 

Стекнати знаења за јазичната и 
културна писменост на народите од 

Европа.

Учество во Проект                        
„Е – twining проекти“ 

(12 on – line проекти со 
други држави)

Септември, 2018  -
во тек

Предметен наставник 
Гордана Насковска, 
ученици од VI до IX 

одделение

Училиште, наставници, 
ученици 

Размена на искуства, знаења и 
позитивни наставни практики со 
училишта од Европа, современа 

настава и поттик за континуирано 
стручно усовршување.  

Членови на тимот: 
Валентина Алексовска, Јагода Арсовска



Состојба Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година 47 39 86

Запишани во текот на учебната година

Испишани во текот на учебната година

Состојба на крајот на учебната година 47 39 86

Состојба Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година 26 36 62

Запишани во текот на учебната година 1 1

Испишани во текот на учебната година 1 1

Состојба на крајот на учебната година 26 36 62

Состојба Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година 117 123 240

Запишани во текот на учебната година 1 1 2

Испишани во текот на учебната година 1 1

Состојба на крајот на учебната година 117 124 241
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БРОЈНА СОСТОЈБА НА УЧЕНИЦИ

Состојба Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година 44 48 92

Запишани во текот на учебната година 1 1

Испишани во текот на учебната година

Состојба на крајот на учебната година 44 49 93

Запишувањето на учениците за прво одделение навремено

e завршено во законскиот рок.

Во месеците август и септември, 2019 година извршена е

проверка дали сите деца од реонот на училиштето се запишани

во прво одделение и е констатирано дека запишувањето е во ред.

Напоменуваме дека во прво одделение се запишани и неколку

деца кои не припаѓаат во реонот на училиштето, по барање на

родителите и добиена согласност од основачот.



Состојба Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година 38 41 79

Запишани во текот на учебната година 1 1 2

Испишани во текот на учебната година 1 1 2

Состојба на крајот на учебната година 38 41 79

Состојба Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година 76 86 162

Запишани во текот на учебната година 1 1 2

Испишани во текот на учебната година 3 1 4

Состојба на крајот на учебната година 74 86 160

Состојба Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година 38 45 83

Запишани во текот на учебната година

Испишани во текот на учебната година 2 2

Состојба на крајот на учебната година 36 45 81

Состојба Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година 193 209 402

Запишани во текот на учебната година 2 2 4

Испишани во текот на учебната година 4 1 5

Состојба на крајот на учебната година 191 210 401
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ТРЕТ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВЕН ПЕРИОД

Состојба Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година 31 38 69

Запишани во текот на учебната година 1 1

Испишани во текот на учебната година 1 1

Состојба на крајот на учебната година 31 38 69

Состојба Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година 107 124 231

Запишани во текот на учебната година 1 2 3

Испишани во текот на учебната година 3 2 5

Состојба на крајот на учебната година 105 124 229

Состојба Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година 47 53 100

Запишани во текот на учебната година

Испишани во текот на учебната година 2 2

Состојба на крајот на учебната година 47 51 98
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Состојба Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година 37 34 71

Запишани во текот на учебната година

Испишани во текот на учебната година

Состојба на крајот на учебната година 37 34 71



СУМАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Состојба Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година 359 381 740

Запишани во текот на учебната година 3 3 6

Испишани во текот на учебната година 5 6 11

Состојба на крајот на учебната година 357 378 735

Состојба Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година 135 134 269

Запишани во текот на учебната година 1 0 1

Испишани во текот на учебната година 1 4 5

Состојба на крајот на учебната година 135 130 265

Состојба Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година 166 172 338

Запишани во текот на учебната година 1 1 2

Испишани во текот на учебната година 1 5 6

Состојба на крајот на учебната година 166 168 334
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Состојба Машки Женски Вкупно

Запишани во почетокот на учебната година 51 47 98

Запишани во текот на учебната година 1 1

Испишани во текот на учебната година 1 2 3

Состојба на крајот на учебната година 51 45 96



Одделение Пол
Број ученици по паралелки

а б в г

I

Машки 10 13 11 10

Женски 8 13 14 14

Вкупно 18 26 25 24

II

Машки 6 11 9

Женски 8 13 15

Вкупно 14 24 24

III

Машки 11 11 13 12

Женски 7 11 11 10

Вкупно 18 22 24 22

IV

Машки 16 12 10

Женски 9 18 14

Вкупно 25 30 24

V

Машки 12 12 12

Женски 11 17 17

Вкупно 23 29 29

Одделение Пол
Број ученици по паралелки

а б в г

VI

Машки 11 11 9

Женски 15 11 12

Вкупно 26 22 21

VII

Машки 16 12 9

Женски 7 9 18

Вкупно 23 21 27

VIII

Машки 12 9 11 15

Женски 15 11 14 11

Вкупно 27 20 25 26

IX

Машки 11 9 18 13

Женски 19 12 12 12

Вкупно 20 21 30 25

13



Во текот на наставната 2019 / 20 година (до јуни, 2020

година) во училиштето има 6 новодојдени ученици, а 14

ученици земале преведница од училиштето и се запишале

во други училишта во нашата држава и во странство.

Одделение
Број

паралелки

Број ученици

М Ж СЕ

I 4 44 49 93

II 3 26 36 62

III 4 48 39 86

I + II + III 11 118 124 241

IV 3 38 41 79

V 3 36 45 81

IV + V 6 74 86 160

I + II + III + IV + V 17 192 210 401

VI 3 31 38 69

IV + V + VI 20 105 124 229

VII 3 37 34 71

VIII 4 47 51 98

IX 4 51 45 96

VII + VIII+IX 11 135 130 265

VI + VII + VIII + IX 14 166 168 334

ВКУПНО:  I  до IX 31 358 378 735

14



ПРЕГЛЕД НА БРОЈ НА УЧЕНИЦИ СПОРЕД ПОЛ И ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ

15

Одд. 
Македонци Срби Роми Власи Бошњаци Албанци Турци

Македонски
муслимани

Други Вкупно

м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се

I 42 47 89 2 / 2 / 1 1 / 1 1 44 49 93

II 24 36 60 1 / 1 1 / 1 26 36 62

III 44 36 80 1 / 1 1 1 2 1 1 2 / 1 1 47 39 86

IV 36 39 75 1 / 1 1 / 1 / 1 1 / 1 1 38 41 79

V 31 43 74 2 / 2 2 1 3 1 1 2 36 45 81

VI 31 35 66 / 1 1 / 1 1 / 1 1 31 38 69

VII 35 33 68 2 / 2 / 1 1 37 34 71

VIII 46 43 89 1 1 2 / 3 3 / 1 1 / 2 2 / 1 1 47 51 98

IX 50 44 94 / 1 1 1 / 1 51 45 96

Вкупно 339 356 695 7 1 8 6 6 12 3 4 7 2 7 9 / 3 3 / 1 1 357 378 735

Процентуална
застапеност 94, 56 % 1, 09 % 1, 63 % 0 % 0, 95 % 0 % 1, 22 % 0, 41 % 0,14 % 100 %
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НАСТАВА

Сите одделенски и предметни наставници навремено изготвија годишни планирања по соодветните наставни предмети:

задолжителни и изборни предмети, дополнителна и додатна настава, слободни ученички активности, час на одделенската заедница и

воннаставни активности наведени во дневникот на паралелката. Годишните планирања се изработени согласно наставниот план и

наставните програми изготвени од БРО и одобрени од министерот за образование и наука. Споменатите годишни планирања се

подготвени во два примероци, еден за наставникот и еден за педагошката архива на училиштето. При концепирањето на наставните

програми се почитувани сите едукативни придобивки на наставниците стекнати при одржување на работилници во рамките на

досегашните активности на Стручните активи и при учество во интерни и екстерни обуки и семинари. Покрај предвидените наставни

содржини, во годишните планирања на наставниците се содржани програмски активности преку кои ќе се реализираат:

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ

Интеграција на еколошката едукација во образовниот систем. 

Наставни посети надвор од училиштето.

Инклузија на деца со посебни образовни потреби

Меѓуетничка интеграција во образованието

НАПОМЕНА: На состаноците на Одделенските совети констатирано е дека по сите наставни предмети во целост се

реализирани наставните програми според планираната временска реализација за првото

полугодие од тековната учебна година.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА
Наставата во училиштето се реализира на македонски наставен јазик и во две смени. Во едната смена се опфатени учениците од

прво до петто одделение, а во другата учениците од шесто до деветто одделение. Наставата за првата смена започнува во 8:00 часот, а 
за втората смена во 13:00 часот. Менувањето на смените се врши на секои две недели. Наставниот час трае 40 минути.

Учениците кои следат настава со продолжен престој се згрижени во училиштето од нивното доаѓање (7:00 до 8:00 часот) па до

17:00 часот. За нив се организира топол оброк (појадок и ручек) во училишната трпезарија. Во наставата со продолжен престој се

опфатени паралелки според дадениот преглед.

Заради прифаќање и згрижување на учениците во училиштето, наставниците доаѓаат на работа еден час (одделенски

наставници), односно половина час (предметни наставници) пред започнување и по завршување на наставата.
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Во учебната 2019 / 20 година воспитно – образовната работа во училиштето се реализираше согласно Календарот за организација на

работата на основните училишта.

Одделение
Вкупно

паралелки
Паралелки со

продолжен престој

I 4 3  ( I б, Iв, I г)

II 3 2 (II б, II в)

III 4 3 (III б, III в, III г)

Наставата (задолжителна, изборна, додатна, дополнителна) и

слободните ученички активности беа реализирани според училишниот

распоред на часови кој беше навремено изготвен и истакнат на видни места.

При реализација на наставата наставниците ги имплементираа сите

едукативни придобивки стекнатати на екстерни семинари и работилници, како

и на организираните интерни работилници. Имплементацијата се однесува на

следните сегменти:

 Интерактивна настава и активно учење.

 Примена на ИКТ во наставата.

 Перманентна застапеност на методи, постапки и инструменти за 

оценувањето на постигањата на учениците.

 Интеграција на еколошки едукативни активности во наставниот процес. 

 Работа со ученици со посебни образовни потреби.

 Примена  на  креативни  техники , наставни методи и форми 

на наставна работа кои поттикнуваат активност и интеракција 

на сите ученици.

 Вклучување на активности кои развиваат претприемнички

вештини кај учениците.

Со цел учениците да се стекнат со квалитетни знаења и способности, позитивни културни и воспитни навики, во училиштето се организираа

разновидни воннаставни активности: наставни посети надвор од училиште, посета на кино и театар, едукативно-воспитни информации преку

училишниот разглас, екскурзии, училишни натпревари и слично.

Од 11.03.2020 година заради новонастанатата ситуација со пандемијата заради вирусот Ковид 19 и прогласената вонредна состојба во

државата, учениците продолжија со неформална едукација во домашни услови, а од 23.03.2020 год. наставата се реализираше со далечинско

учење, односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација. Наставниците остваруваа двонасочна комуникација со

своите ученици по електронски пат. На училишната веб платформа, наставниците континуирано поставуваа електронски материјали за наставни

содржини според наставниот план и програма, со дадени насоки и објаснувања за учење од дома. Учениците ги извршуваа зададените

задолженија, а нивните родители редовно ги праќаа изработките од своите деца кај наставниците на начин и во формат кој претходно е

договорен со наставниците. (screenshot, photo, Word document и друго). Некои наставници реализираа online часови со учениците преку

апликациите Scype и Zoom. На учениците што немаа достапен интернет, наставниците им дава упатства за учење од дома, преку телефонска

комуникација со нивните родители. Наставниците имаат одлична соработка со родителите и учениците, а електронска комуникација се

остваруваше преку: телефонски разговори, електронска пошта, Меssages (пораки) и апликацијата Viber.
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Наставен предмет
Планирани

часови годишно

Реализирани

Број %

Задолжителни предмети

Македонски јазик 864 864 100.00

Англиски јазик 288 288 100.00

Математика 720 720 100.00

Природни науки 288 288 100.00

Општество 144 144 100.00

Ликовно образование 288 288 100.00

Музичко образование 288 288 100.00

Физ. и здрав. образов. 432 432 100.00

Наставен предмет
Планирани 

часови годишно

Реализирани

Број %

Задолжителни предмети

Македонски јазик 648 648 100.00

Англиски јазик 216 216 100.00

Математика 540 675 100.00

Природни науки 216 216 100.00

Општество 108 108 100.00

Ликовно образование 216 216 100.00

Музичко образование 216 216 100.00

Физ. и здрав. образов. 324 324 100.00

РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНИТЕ ПЛАНОВИ



Наставен предмет
Планирани

часови годишно

Реализирани

Број %

Задолжителни предмети

Македонски јазик 864 864 100.00

Англиски јазик 432 432 100.00

Математика 720 720 100.00

Природни науки 288 288 100.00

Општество 144 144 100.00

Ликовно образование 288 288 100.00

Музичко образование 288 288 100.00

Физ. и здрав. образов. 432 432 100.00

Работа со компјутер и 
основи на програмирање

288 288 100.00

Наставен предмет
Планирани 

часови годишно

Реализирани

Број %

Задолжителни предмети

Македонски јазик 540 540 100.00

Англиски јазик 324 324 100.00

Математика 540 540 100.00

Природни науки 216 216 100.00

Општество 216 216 100.00

Ликовно образование 216 216 100.00

Музичко образование 216 216 100.00

Физ. и здрав. образов. 324 324 100.00

Техничко образование 108 108 100.00

Работа со компјутер и 
основи на програмирање

216 216 100.00
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Наставен предмет
Планирани 

часови годишно

Реализирани

Број %

Задолжителни предмети

Македонски јазик 540 540 100.00

Англиски јазик 324 324 100.00

Математика 540 540 100.00

Природни науки 216 216 100.00

Општество 216 216 100.00

Ликовно образование 216 216 100.00

Музичко образование 216 216 100.00

Физ. и здрав. образов. 324 324 100.00

Техничко образование 216 216 100.00

Работа со компјутер и 
основи на програмирање

216 216 100.00

Наставен предмет
Планирани 

часови годишно

Реализирани

Број %

Задолжителни предмети

Македонски јазик 432 432 100.00

Англиски јазик 324 324 100.00

Француски јазик 216 216 100.00

Математика 540 540 100.00

Историја 216 216 100.00

Географија 216 216 100.00

Природни науки 216 216 100.00

Информатика 216 216 100.00

Техничко образование 108 108 100.00

Ликовно образование 108 108 100.00

Музичко образование 108 108 100.00

Физ. и здрав. образов. 324 324 100.00

Изборни предмети

Класична култура во 
европската цивилизација

216 216 100.00
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Наставен предмет
Планирани 

часови годишно

Реализирани

Број %

Задолжителни предмети

Македонски јазик 432 432 100.00

Англиски јазик 324 324 100.00

Француски јазик 216 216 100.00

Математика 432 432 100.00

Историја 216 216 100.00

Географија 216 216 100.00

Биологија 216 216 100.00

Ликовно образование 108 108 100.00

Музичко образование 108 108 100.00

Физ. и здрав. образов. 324 324 100.00

Информатика 108 108 100.00

Етика 108 108 100.00

Изборни предмети

Вештини за живеење 216 216 100.00

Наставен предмет
Планирани 

часови годишно

Реализирани

Број %

Задолжителни предмети

Македонски јазик 576 576 100.00

Англиски јазик 432 432 100.00

Француски јазик 288 288 100.00

Математика 576 576 100.00

Историја 288 288 100.00

Географија 288 288 100.00

Биологија 288 288 100.00

Физика 288 288 100.00

Хемија 288 288 100.00

Граѓанско образование 144 144 100.00

Ликовно образование 144 144 100.00

Музичко образование 144 144 100.00

Физ. и здрав. образов. 432 432 100.00

Изборни предмети

Нашата татковина 72 72 100.00

Проекти од информатика 144 144 100.00

Вештини за живеење 288 288 100.00
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Наставен предмет
Планирани 

часови годишно

Реализирани

Број %

Задолжителни предмети

Македонски јазик 576 576 100.00

Англиски јазик 432 432 100.00

Француски јазик 288 288 100.00

Математика 576 576 100.00

Историја 288 288 100.00

Географија 288 288 100.00

Биологија 288 288 100.00

Физика 288 288 100.00

Хемија 288 288 100.00

Граѓанско образование 144 144 100.00

Иновации 144 144 100.00

Ликовно образование 144 144 100.00

Музичко образование 144 144 100.00

Физ. и здрав. образов. 432 432 100.00

Изборни предмети

Програмирање 144 144 100.00

Изборен спорт 72 72 100.00

Проекти од информатика 144 144 100.00

Број на работни денови
Процент на 
оствареност

Планирани Реализирани

180 179 99,44 %
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а) Одделенска настава

Одделение Наставен предмет Реализирани часови

Актив на II одделение
(вкупно)

Македонски јазик 21

Математика 22

Ликовно обрaзование 5

Музичко образование 4

Природни науки 8

Општество 12

Актив на III одделение
(вкупно)

Македонски јазик 40

Англиски јазик 4

Математика 28

Природни науки 12

Општество 16

Актив на IV одделение
(вкупно)

Македонски јазик 16

Англиски јазик 12

Математика 21

Природни науки 16

Општество 16

Актив на V одделение
(вкупно)

Македонски јазик 32

Англиски јазик 24

Математика 24

Природни науки 24

Општество 12

23
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Наставник
Вид активност 

(секција)
Реализирани 

часови

Сузана Ангелевска
Историја 13

Географија 12

Сунчица М. Стојановиќ Географија 22

Милорад Васиќ Француски јазик 7

Валентина Поповска
Физика 24

Математика 12

Златко Чубриноски Физичко образ. 23

Маја Арсовска Граѓанско образ. 14

Иво Давидовски Математика 24

Илија Јанковски Физичко образ. 23

Снежана Михајловска Хемија 23

Драгица И. Стојаноска Англиски јазик 24

Гоце Колечески Техничко образ. 7

Јасна Матевска Македонски јазик 24

Гордана Насковска Билогија 24

Соња Стевкова Математика 22

Наставник
Вид активност 

(секција)
Реализирани 

часови

Ирена Младеновска Историја 19

Веселинка Јаневска Македонски јазик 9

Гоце Блажески Француски јазик 21

Јагода Арсовска Математика 22

Јулијана Гугоска Англиски јазик 25

Павлина Огненовска Македонски јазик 19

а) Предметна настава



а) Одделенска настава

Одделение Наставен предмет Реализирани часови

Актив на II одделение
(вкупно)

Македонски јазик 30

Математика 25

Природни науки 9

Општество 6

Актив на III одделение
(вкупно)

Македонски јазик 44

Англиски јазик 4

Математика 32

Природни науки 8

Општество 4

Актив на IV одделение
(вкупно)

Македонски јазик 23

Англиски јазик 12

Математика 20

Природни науки 13

Општество 13

Актив на V одделение
(вкупно)

Македонски јазик 33

Англиски јазик 24

Математика 27

Природни науки 24

Општество 9

25
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Наставник
Вид активност 

(секција)
Реализирани 

часови

Сузана Ангелевска
Историја 13

Географија 12

Сунчица М. Стојановиќ Географија 20

Милорад Васиќ Француски јазик 7

Валентина Поповска
Физика 24

Математика 12

Златко Чубриноски Физичко образ. 23

Маја Арсовска Граѓанско образ. 14

Иво Давидовски Математика 24

Илија Јанковски Физичко образ. 23

Влатко Костовски Ликовно образ. 23

Снежана Михајловска Хемија 23

Драгица И. Стојаноска Англиски јазик 24

Јасна Матевска Македонски јазик 24

Гордана Насковска Билогија 24

Гоце Боцевски Физичко образ. 7

Соња Стевкова Математика 22

Гоце Колечески Техничко образ. 7

а) Предметна настава

Наставник
Вид активност 

(секција)
Реализирани 

часови

Ирена Младеновска Историја 19

Веселинка Јаневска Македонски јазик 12

Гоце Блажески Француски јазик 22

Јагода Арсовска Математика 22

Јулијана Гугоска Англиски јазик 25

Павлина Огненовска Македонски јазик 22



Одделение
Вид активност

(секција)
Реализирани 

часови

Актив на I одделение
(вкупно)

Македонски јазик 24

Ликовно образование 16

Музичко образование 18

Физ. и здр. образов. 32

Актив на II одделение
(вкупно)

Македонски јазик 22

Ликовно образование 9

Музичко образование 17

Физ. и здр. образов. 18

Актив на III одделение
(вкупно)

Македонски јазик 28

Англиски јазик 4

Ликовно образование 32

Музичко образование 32

Физ. и здр. образов. 12

Одделение
Вид активност 

(секција)

Реализирани 
часови

Актив на IV одделение
( вкупно)

Македонски јазик 14

Англиски јазик 12

Ликовно образование 6

Музичко образование 10

Физ. и здр. образов. 6

Техничко образование 25

Актив на V одделение
( вкупно)

Македонски јазик 18

Англиски јазик 24

Ликовно образование 24

Музичко образование 14

Физ. и здр. образов. 12

27

а) Одделенска настава



Наставник
Вид активност

(секција)
Реализирани 

часови

Ирена Младеновска Историја 13

Драгица И. Стојаноска Англиски јазик 36

Гоце Блажески Француски јазик 21

Јагода Арсовска Млади математичари 22

Јулијана Гугоска Англиски јазик 28

Сунчица М. Стојановиќ Географија 21

Павлина Огненовска
Литературна
секција

36

Сузана Ангелевска
Историја 10

Географија 10

Валентина Поповска Физика 19

Наставник
Вид активност 

(секција)
Реализирани 

часови

Златко Чубриноски Спортски игри 23

Иво Давидовски Млади математичари 23

Илија Јанковски Спортски игри 22

Дејан Гацевски Информатика 7

Влатко Костовски Ликовна секција 22

Снежана Михајловска Хемија 21

Ангела Димитријевиќ Музичка, оркестар 17

Јасна Матевска Македонски јазик 22

Гордана Насковска Биологија 24

Маја Арсовска Граѓанско обр. 15

Соња Стевкова Математика 21

Гоце Колечески Техничко обр. 7

28

а) Предметна настава
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УСПЕХ И ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Учениците од I, II и III одделение се оценети со описни оценки, а учениците од  IV, V, VI, VII, VIII и  IX одделение се оценети со бројчани оценки. 
Описното оценување за учениците од прво до трето одделение е направено во неколку нивоа, во согласност со стандардите за оценување, а 
врз основа на покажаните знаења и способностите на учениците. (Податоци во табела) 

Одд. 
Вкупно
ученици 

Значително 
напредуваат 

Напредуваат Делумно напредуваат Задоволуваат Неоценети 

I a 18 12 5 1

I б 26 22 4

I в 25 23 2

I г 24 18 6

се I 93 75 17 1 0 0

II а 14 6 5 2 1

II б 24 15 6 3

II в 24 13 8 3

се II 62 34 19 8 1 0

III а 18 12 4 2

III б 22 12 8 2

III в 24 20 4

III г 22 15 5 2

се III 86 59 21 6 0 0

се I - III 241 168 57 15 1 0
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Предмети
Број на 
оценки

Одлични Мн. Добри Добри Доволни Недоволни Неоценети
Среден 
успех

Број % Број % Број % Број % Број % Број %

Задолжителни предмети

Македонски јазик 79 57 72.15 19 24.05 3 3.80 4.68

Англиски јазик 79 59 74.68 15 18.99 5 6.33 4.68

Математика 79 58 73.42 14 17.72 6 7.59 1 1.27 4.63

Природни науки 79 60 75.95 16 20.25 3 3.80 4.72

Општество 79 64 81.01 12 15.19 3 3.80 4.77

Ликовно образование 79 75 94.94 2 2.53 2 2.53 4.92

Музичко образование 79 76 96.20 1 1.27 2 2.53 4.94

Физичко и здр. образ. 79 79 100.00 5.00

Техничко образование 79 69 87.34 7 8.86 3 3.80 4.84

Работа со компјутери 79 73 92.41 4 5.06 2 2.53 4.90

Вкупно 790 670 84.81 90 11.39 29 3.67 1 0.13 4.81

ОПШТ УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И 
СРЕДЕН УСПЕХ ПО ОДДЕЛЕНИЈА ОД IV ДО IX ОДДЕЛЕНИЕ
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Предмети
Број на 
оценки

Одлични Мн. Добри Добри Доволни Недоволни Неоценети
Среден 
успех

Број % Број % Број % Број % Број % Број %

Задолжителни предмети

Македонски јазик 81 62 76.54 15 18.52 3 3.70 1 1.23 4.74

Англиски јазик 81 58 71.60 12 14.81 9 11.11 1 1.23 1 1.23 4.59

Математика 81 60 74.07 17 20.99 2 2.47 1 1.23 1 1.23 4.70

Природни науки 81 61 75.31 12 14.81 7 8.64 1 1.23 4.68

Општество 81 68 83.95 11 13.58 1 1.23 1 1.23 4.84

Ликовно образование 81 80 98.77 1 1.23 5.00

Музичко образование 81 80 98.77 1 1.23 5.00

Физичко и здр. образ. 81 80 98.77 1 1.23 5.00

Техничко образование 81 80 98.77 1 1.23 5.00

Работа со компјутери 81 80 98.77 1 1.23 5.00

Вкупно 800 709 88.63 67 8.38 22 2.75 2 0.25 10 1.23 4.85
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Предмети
Број на 
оценки

Одлични Мн. Добри Добри Доволни Недоволни Неоценети Среден 
успехБрој % Број % Број % Број % Број % Број %

Задолжителни предмети

Македонски јазик 69 52 75.36 17 24.64 4.75

Англиски јазик 69 46 66.67 11 15.94 12 17.39 4.49

Француски јазик 69 47 68.12 15 21.74 7 10.14 4.58

Математика 69 37 53.62 15 21.74 7 10.14 10 14.49 4.14

Историја 69 44 63.77 17 24.64 7 10.14 1 1.45 4.51

Географија 69 42 60.87 13 18.84 11 15.94 3 4.35 4.36

Природни науки и техника 69 43 62.32 19 27.54 7 10.14 4.52

Информатика 69 59 85.51 10 14.49 4.86

Техничко образование 69 69 100.00 5.00

Ликовно образование 69 69 100.00 5.00

Музичко образование 69 69 100.00 5.00

Физичко и здр. образ. 69 68 98.55 1 1.45 4.99

Изборни предмети

Класична култура во 
европската цивилизација

69 62 89.86 2 2.90 5 7.25 4.83

Вкупно 897 707 78.82 120 13.38 56 6.24 14 1.56 4.69



Наставен предмет
Број на 
оценки

Одлични Мн. Добри Добри Доволни Недоволни Неоценети Среден 
успех

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. %

Задолжителни предмети

Македонски јазик 71 38 53.52 11 15.49 14 19.72 8 11.27 4.11

Англиски јазик 71 39 54.93 11 15.49 12 16.90 9 12.68 4.13

Француски јазик 71 40 56.34 15 21.13 7 9.86 9 12.68 4.21

Математика 71 39 54.93 12 16.90 14 19.72 6 8.45 4.18

Историја 71 44 61.97 13 18.31 7 9.86 7 9.86 4.32

Географија 71 48 67.61 8 11.27 11 15.49 4 5.63 4.41

Биологија 71 45 63.38 11 15.49 9 12.68 6 8.45 4.34

Информатика 71 50 70.42 16 22.54 5 7.04 4.63

Етика 71 58 81.69 12 16.90 1 1.41 4.80

Ликовно образование 71 60 84.51 11 15.49 4.85

Музичко образование 71 69 97.18 2 2.82 4.97

Физичко и здр. образов. 71 71 100.00 5.00

Изборни предмети

Вештини за живеење 71 63 88.73 8 11.27 4.89

Вкупно 923 664 71.94 130 14.08 80 8.67 49 5.31 4.53
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Наставен предмет
Број на 
оценки

Одлични Мн. Добри Добри Доволни Недоволни Неоценети Среден 
успехБр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. %

Задолжителни предмети

Македонски јазик 98 66 67.35 14 14.29 14 14.29 4 4.08 4.45

Англиски јазик 98 64 65.31 13 13.27 12 12.24 9 9.18 4.35

Француски јазик 97 60 61.86 10 10.31 21 21.65 6 6.19 4.28

Германски јазик 1 1 100.00 5.00

Математика 98 60 61.22 17 17.35 12 12.24 9 9.18 4.31

Историја 98 69 70.41 12 12.24 10 10.20 7 7.14 4.46

Географија 98 62 63.27 17 17.35 12 12.24 7 7.14 4.37

Биологија 98 67 68.37 14 14.29 13 13.27 4 4.08 4.47

Физика 98 64 65.31 19 19.39 8 8.16 7 7.14 4.43

Хемија 98 57 58.16 12 12.24 19 19.39 10 10.20 4.18

Граѓанско образование 97 76 78.35 13 13.40 8 8.25 4.70

Ликовно образование 97 88 90.72 9 9.28 4.91

Музичко образование 98 97 98.98 1 1.02 4.98

Изборни предмети

Нашата татковина 12 12 100.00 5.00

Проекти од информатика 27 27 100.00 5.00

Вештини за живеење 58 56 96.55 2 3.45 4.97

Вкупно 1367 1022 74.76 152 11.12 130 9.51 63 4.61 4.56
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Наставен предмет
Број на 
оценки

Одлични Мн. Добри Добри Доволни Недоволни Неоценети Среден 
успехБр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. %

Задолжителни предмети

Македонски јазик 96 73 76.04 13 13.54 10 10.42 4.66

Англиски јазик 96 70 72.92 15 15.63 10 10.42 1 1.04 4.60

Француски јазик 95 70 73.68 11 11.58 13 13.68 1 1.05 4.58

Германски јазик 1 1 100.00 2.00

Математика 96 58 60.42 18 18.75 18 18.75 2 2.08 4.38

Историја 96 81 84.38 7 7.29 6 6.25 2 2.08 4.74

Географија 96 73 76.04 11 11.46 10 10.42 2 2.08 4.61

Биологија 96 85 88.54 7 7.29 4 4.17 4.84

Физика 96 64 66.67 22 22.92 10 10.42 4.56

Хемија 96 58 60.42 14 14.58 16 16.67 8 8.33 4.27

Граѓанско образование 96 70 72.92 18 18.75 8 8.33 4.65

Иновации 96 71 73.96 19 19.79 6 6.25 4.68

Ликовно образование 96 96 100.00 5.00

Музичко образование 96 96 100.00 5.00

Физичко обр. 96 95 98.96 1 1.04 4.99

Изборни предмети

Проeкти од информатика 46 45 97.83 1 2.17 4.98

Програмирање 33 28 84.85 5 15.15 4.85

Изборен спорт 17 17 100.00 5.00

Вкупно 1440 1150 79.86 162 11.25 111 7.71 16 1.11 4.70
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Реден 
број

Одделение
Вкупен 

број 
оценки

Вкупен број на видови оценки
Среден 
успехПетки 

(5)
Четворки 

(4)
Тројки 

(3)
Двојки 

(2)
Единици 

(1)

1 IV 790 670 90 29 1 4.81

2 V 800 709 67 22 2 4.85

3 IV + V 1590 1379 157 51 3 4.83

4 VI 897 707 120 56 14 4.69

5 IV + V + VI 2487 2086 277 107 17 4.78

6 VII 923 664 130 80 49 4.53

7 VIII 1367 1022 152 130 63 4.56

8 IX 1440 1150 162 111 16 4.70

9 VII + VIII + IX 3730 2836 444 321 128 4.61

10 VI + VII + VIII + IX 4627 3543 564 377 142 4.62

11 IV + V + VI + VII + VIII + IX 6217 4922 721 428 145 4.68



Успех на
учениците

Македонци Срби Роми Власи Бошњаци Албанци Турци Други Вкупно

м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се

Одлични 26 39 65 1 1 27 39 66

Мн. добри 8 1 9 1 1 8 2 10

Добри 2 2 1 1 3 3

Доволни

Со 1 слаба

Со 2 слаби

Со 3 и повеќе

Неоценети

ВКУПНО 36 40 76 1 1 1 1 1 1 38 41 79
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Успех на
учениците

Македонци Срби Роми Власи Бошњаци Албанци Турци Други Вкупно

м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се

Одлични 28 39 67 2 2 1 1 1 1 30 41 71

Мн. добри 3 4 7 1 1 1 1 5 4 9

Добри

Доволни

Со 1 слаба

Со 2 слаби

Со 3 и повеќе

Неоценети 1 1 1 1

ВКУПНО 32 43 75 2 2 1 1 2 1 1 2 36 45 81
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Успех на
учениците

Македонци Срби Роми Власи Бошњаци Албанци Турци Други Вкупно

м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се

Одлични 22 28 50 1 1 22 29 51

Мн. добри 9 7 16 1 1 1 1 9 9 18

Добри

Доволни

Со 1 слаба

Со 2 слаби

Со 3 и повеќе

Неоценети

ВКУПНО 31 35 66 1 1 1 1 1 1 31 38 69
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Успех на
учениците

Македонци Срби Роми Власи Бошњаци Албанци Турци Други Вкупно

м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се

Одлични 20 23 43 2 2 1 1 22 24 46

Мн. добри 11 8 19 11 8 19

Добри 4 2 6 4 2 6

Доволни

Со 1 слаба

Со 2 слаби

Со 3 и повеќе

Неоценети

ВКУПНО 35 33 68 2 2 1 1 37 34 71
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Успех на
учениците

Македонци Срби Роми Власи Бошњаци Албанци Турци Други Вкупно

м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се

Одлични 29 37 66 1 1 29 38 67

Мн. добри 13 6 19 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 14 11 25

Добри 4 4 1 1 1 1 4 2 6

Доволни

Со 1 слаба

Со 2 слаби

Со 3 и повеќе

Неоценети

ВКУПНО 46 43 89 1 1 2 3 3 1 1 2 2 1 1 47 51 98
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Успех на
учениците

Македонци Срби Роми Власи Бошњаци Албанци Турци Други Вкупно

м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се м ж се

Одлични 40 40 80 40 40 80

Мн. добри 10 4 14 10 4 14

Добри 1 1 2 1 1 2

Доволни

Со 1 слаба

Со 2 слаби

Со 3 и повеќе

Неоценети

ВКУПНО 51 45 96 51 45 96



IV
ОДДЕЛЕНИЕ

Мила Серафимоска

Давид Давидовски

Давор Бочвароски

III
ОДДЕЛЕНИЕ

Дамјан Крстевски

Калина Настоска

Нина Спасовска

Анастасија Стаменковска

VI
ОДДЕЛЕНИЕ

Матеј Џамбаски

Петар Бојчев

Мартин Крстевски

VII 
ОДДЕЛЕНИЕ

Мила Димитриоска

Никола Спасов

Кристина Љубовчевска

VIII 
ОДДЕЛЕНИЕ

Матеа Атанасова

Јована Цветановска

Влатко Стојкоски

Михаил Тодорчевски

IX
ОДДЕЛЕНИЕ

Стефанија Јаневска

Јасна Наумовска

Христијан Љотиќ

Елена Тодоровска

II
ОДДЕЛЕНИЕ

Горазд Трајковски

Матео Трипуноски

Давор Лекоски

V
ОДДЕЛЕНИЕ

Матеј Настевски

Никола Кузевски

Антонина Христова

I
ОДДЕЛЕНИЕ

Софија Силјаноска

Калина Лазороска

Андреа Стојаноска

Бојана Максимоска

43
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Вид на поведение
Одделение

I II III IV V VI VII VIII IX

Примерно 93 62 86 79 80 69 71 98 96

Добро

Незадоволително

ВКУПНО 93 62 86 79 80 69 71 98 96

Во петто одделение еден ученик е неоценет. Вкупен број на ученици од петто одделение е 81.
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ИЗОСТАНОЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ

ПРЕГЛЕД ЗА БРОЈОТ НА ИЗОСТАНОЦИТЕ
НА УЧЕНИЦИТЕ ОД НАСТАВА

СПОРЕДБЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗОСТАНОЦИТЕ 
НА УЧЕНИЦИТЕ ОД НЕКОЛКУ УЧЕБНИ ГОДИНИ

Одделение Оправдани Неоправдани Вкупно
Просек

по 
ученик

I 3873 0 3873 41.65

II 2398 0 2398 38.68

III 3117 0 3117 36.24

IV 2137 0 2137 27.05

V 2105 2 2107 26.01

VI 1798 1 1799 26.07

VII 2690 58 2748 38.70

VIII 3081 16 3097 31.60

IX 3885 47 3932 40.96

ВКУПНО
2019/20

25084 124 25208 33.66

Учебна год. Оправдани Неоправдани Вкупно
Просек

по 
ученик

2010/11 17768 174 17942 21,18

2011/12 15707 378 16085 18,42

2012/13 12999 194 13193 15,22

2013/14 12583 1062 13645 16,19

2014/15 11987 438 12425 15.45

2015/16 15716 1824 17540 30.31

2016/17 19490 413 19903 32.87

2017/18 21941 197 21138 34.28

2018/19 27850 189 28039 37.44

2019/20 25084 124 25208 33.66



Цели: да се прошират знаењата за структурата на надареноста
Задачи: да се поттикнат наставниците на еден сериозен пристап кон надарените деца/ученици

Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Дискусија на координаторите на тема-

Приоритетите при изготвување на 

програмата за работа со талентирани 

ученици

30.08.2019

Ирена Младеновска

М-р Валентина 

Поповска

Наставници од 

предметна настава

Сугерирање на пошироката проценка и 

интерпретација на учениците.

Спроведување на анкета и 

формирање тим на талентирани 

ученици-носители на проектот 

Интегрирана настава (историја и 

физика)

09 - 13.09.2019

Ирена Младеновска

М-р Валентина 

Поповска

Ученици и наставници 

од предметна настава
Подобрување на сопствената практика.

Дисеминација на проектот:

Критичко размислување-различни 

перспективи,стилови на 

прашања,докази како начин за потик 

на самонасочено размислување кај 

учениците

26.09.2019

Ирена Младеновска

М-р Валентина 

Поповска

Јасна

Матевска

Предметни и 

одделенски наставници-

љубители на

современиот и 

креативниот пристап во 

едукацијата на 

учениците

Споделување на идеи и примери за поттик 

и развој на критичко размислување кај 

учениците.

Истражувачки  активности на тема 

Никола Тесла-генијалните изуми кои 

можеле да го променат општеството
19.11.2019

Ирена Младеновска

М-р Валентина 

Поповска и група 

ученици од 9ти одд.

Ученици – членови на 

тимот за интегрирана 

настава

Усовршување на вештините за рационално 

и креативно користење на знаењата кај 

учениците.

Евалуација на работата на тимот 24.12.2019
Ирена Младеновска Ученици од 8 и 9  

одделение
Подобрување на сопствената практика.

Одговорни наставници: 
М-р Валентина Поповска и Ирена Младеновска

РАБОТА СО НАДАРЕНИ И ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група

Постигнати цели и остварени 
ефекти

Изработување на  програма за работа на 
Училишниот инклузивен тим за учебната 

2019/2020 година
Јули - август  2019 

Дефектолог, 
членови на УИТ

Наставници од 
одделенска и 

предметна настава, 
ученици со ПОП

Изготвена годишна програма за работата на 
УИТ за учебната 2019/2020 година.

Состанок на УИТ за ажурирање на регистерот на 
ученици со ПОП за тековната училишна година и 

потреба од изготвување на ИОП за истите 

Септември,                       
2019

Дефектолог, 
членови на УИТ

Наставници од 
одделенска и 

предметна настава, 
ученици со ПОП

Регистрирани 8 ученици со ПОП, од кои за 4 
ученици ќе биде потребно да се изготвува 

ИОП.

Состанок на УИТ за разгледување на тримесечниот 
успех и постигнувањата на учениците со ПОП 

Ноември, 2019 УИТ
Ученици, наставници и 

родители

Утврден успех постигнат од страна на 
учениците со ПОП, во текот на првото 

тримесечие.

Состанок со УИТ  за напредокот на учениците со ПОП 
и споделување на тековни информации поврзани со 

учениците со ПОП
Декември, 2019 УИТ

Ученици, наставници и 
родители

Одредени следни чекори на делување со 
цел подобрување на инклузијата.

Консултативни разговори со родители – известување 
за моменталната состојба,напредокот и 

предизвиците со кои се соочува ученикот, насоки за 
работа во домашни услови, изработка на ИОП

Континуирано 

Дефектолог, 
психолог, 

педагогог и
наставници 

Родители чии деца се 
со ПОП.

По потреба беа реализирани консултативни 
разговори со родителите за превземање на 

активности со цел унапредување на 
воспитно-образовниот процес на нивните 

деца.
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Цели : Вклучување на децата со ПОП во редовни услови и  настава ,а со тоа и успешно функционирање ,комуникација , 

толерантност и еднаквост .                                                                                                   

Задачи: Флексибилна индивидуализирана подршка на децата со ПОП од страна на наставниците и учениците , зголемено активно 

учество во инклузивниот и образовниот процес и практична вклученост на родителите на деца со ПОП и  изработка на ИОП 

соодветни на способностите ,потрбите и подготвеноста на секој ученик.

ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ



Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група

Постигнати цели и остварени 
ефекти

Состанок со наставниците за изработување на                         
ИОП - (индивидуални образовни планови ) за работа 
со деца со ПОП во одделенијата каде што има такви  

ученици .

Септември, 2019
Дефектолог, 

членови на УИТ

Наставници од 
одделенска и 

предметна настава 

Договарање, консултирање  и давање на 
сугестии за поуспешно изработување  на 
ИОП планови за работа на   наставниците 

во текот на учебната година со ученици кои 
имаат потреба од истиот.

Соработување со дефектологот и предлагање на 
ученици на кои им е потребна  помош  и 

индивидуален пристап и проценка 
Континуирано 

Дефектолог, 
психолог, 
педагог, 

наставници од одделенска 
настава и предметна настава

Ученици со ПОП
Направена дефектолошки проценки на 4 
ученици од второ одделение и 2 ученици 

од трето одделение

Упатување на учениците кај релевантни установи:                  
- Завод за ментално здравје на деца и младинци;                        
- Завод за рехабилитација на слух, говор и глас; 

По потреба
Дефектолог, 

психолог, 
педагог

Ученици со ПОП
Упатени ученици во релевантни установи 

(вкупно 6 ученици).

Тековни консултации со наставниците кои работат 
со ученици со ПОП

Септември /
октомври,  2019

Дефектолог, 
членови на УИТ

Наставници од 
одделенска и 

предметна настава 

Идентификување на бариерите
и надминување на истите, со

цел унапредување на воспитно-
образовниот процес на

учениците со ПОП.

Едукативно предавање и работилница по повод 3 
Декември ,,Меѓународeн ден на лицата со 

попреченост"
Декември, 2019

Дефектолог, 
членови на УИТ

Ученици,
директор, 

стручна служба

Подобро разбирање за полето на 
попреченост, со фокус на правата на лицата 

со попреченост и придобивки кои ќе 
произлезат од процесот на интеграција и 
инклузија на овие лица во секој аспект на 
социјалниот, економскиот и културниот 

живот. 

Изготвување на полугодишен извештај на работата 
на тимот за Инклузија на деца со ПОП за учебната 

2019/2020 година 
Јануари, 2020                      

Дефектолог, 
членови на УИТ

Училиште

Известување - самоеваулирање за првото 
полугодие а реализирање на   активности 

кои се предвидени во програмата на тимот 
за работа со деца со ПОП .
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Координатор: Ана Атанаскова
Членови: Розалинка Симоновска, Валентина Алексовска, Јана Бошковска, Анѓелина 
Николовска, Снежа Ѓорѓиева, Јулијана Гугоска, Драгица И. Стојаноска  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група

Постигнати цели и 
остварени ефекти

Посета на Ботаничка градина  
при ПМФ

16.09.2019
Одделенски наставници: 

Катица Делевска,
Соња Трпеска

Учениците од 
3в одд.

Запознавање со поимот, начинот на 
работа, предавање, набљудување на 

растенија под микроскоп и 
работилница – изработка на 

роденденска честитка со растенија.

Посета на археолошки локалитет Стоби 
и Винарија Стоби

25.09.2019

Одделенски наставници: 
Катица Делевска,

Соња Трпеска,
Maja Пачемска,
Зора Антевска

Учениците од 
3б и 3в одд.

Запознавање со нашето подалечно 
античко минато и начинот како се 

добива вино.

Музеј на ЕВН – Хидроцентрала Матка 26.09.2019
Одделенски наставници: 

Катица Делевска,
Соња Трпеска

Учениците од 
3в одд.

Запознавање со начинот како се 
произведува електричната енергија и 

како работи хидроцентралата.

Посета на аеродром – Скопје 27.09.2019
Одделенски наставник

Маријана Маневска
Учениците од 

5б одд.
Стекнување и проширување на 

знаењата за воздушниот сообраќај.
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Проектот „Патуваме,учиме се дружиме“ е интерен проект на ООУ „Мирче Ацев“ кој се организира и реализира со 
учениците од одделенска настава. Целта на проектот е поширување на знаењата преку дружење и непосредно 
запознавање со општествената средина, културно-историските знаменитости, индустриските и земјоделски капацитети 
во согласност со воспитно-образовната работа на училиштето и наставниот план и програма за тековната година. 
Проектот се реализира со согласност и финансирање од страна на родителите на учениците. Досегашните искустава 
покажаа дека овој проект многу помага во поуспешно реализирање на наставните содржини.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНТЕРЕН ПРОЕКТ 
„ПАТУВАМЕ, УЧИМЕ, СЕ ДРУЖИМЕ“ 



Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група

Постигнати цели и 
остварени ефекти

Посета на работно место на родител 
(фризерски салон) и шивална

04.10.2019

Одделенски 
наставници: 

Татјана Рафајловска ,
Марија Маневска

Учениците од 
2в одд.

Запознавање и стекнување знаења за 
видовите професии / занаети– фризер, 

шивач.

Посета на Општина Ѓорче Петров и 
Градоначалник

07.10.2019

Одделенски 
наставници: 

Вера Стратиева ,
Славица Марковска,

Весна Башеска

Учениците од 
1а,1в одд.

Запознавање со работата на 
градоначалникот и работните обврски 

на вработените во општината.

Следење на првиот лиценциран бродвејски 
мјузикл на македонски јазик-„ЕНИ ЈУНИОР“ 

организиран од КРЕО-АКСИС,
во Културен дом – Ѓорче Петров -

17.10.2019

Одделенски 
наставници: 

Биљана Ристеска,
Снежа Ѓорѓиева,

Елена Апостолова, 
Валентина Танчевска ,
Маријана Маневска ,

Ангелина Николовска ,
Билјана Матеска ,

Јана Бошковска

Учениците од 
2а,3а,4а,4б,4в,5а, 

5б,5в одд.

Развивање љубов, интерес кон 
“жанрот- мјузикл, и оваа уметност што 

претставува спој на танц, музика и 
театар.

Изложбен центар – ЕВН
Хидроцентрала Матка и

посета на црквата “Св. Андреј“- Матка
18.10.2019

Одделенски 
наставници: 

Александра Јовановска,
Ана Робева

Учениците од 
2б одд.

Запознавање со начинот како се 
произведува електричната енергија и 

како работи хидроцентралата.

Посета на изворот на реката Вардар 
и селото Вруток

22.10.2019

Одделенски 
наставници: 

Билјана Матеска,
Маријана Маневска,  

Ангелина Николовска

Учениците од 
5а, 5б,5в одд.

Проширување на знаењата за реката 
Вардар и  изворот Вруток.
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Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група

Постигнати цели и 
остварени ефекти

Посета на црквата Св. Атанасиј 
во поблиската околина 
(населба Ѓорче Петров)

31.01.2020 

Одделенски 
наставници: Татјана 

А.Рафајловска / Марија 
Цветаноска / Катица 

Делевска / Соња 
Трпеска / Биљана 
Ристеска / Снежа 

Ѓорѓиева / Маријана 
Маневска / Билјана 

Матевска / Ангелина 
Николовска / Јана 
Бошковска / Зора 
Антевска / Маја 

Пачемска Александра 
Јовановска / Ана Робева

Учениците од 2б, 2в 
, 3а,3б, 3в, 4б, 4в, 5а, 

5б, 5в одд.

Запознавање со активностите и 
работата на верските објекти и 

традиционалните обичаи за верските 
празници.

Посета на Природонаучниот музеј 18.02.2020 

Одделенски 
наставници: Татјана  А. 
Рафајловска / Марија 

Цветаноска / 
Александра Јовановска / 
Ана Робева / Валентина 

Танчевска

Учениците од 
2а,2б,2в одд.

Учениците да се запознаат со работата 
на музејот и да стекнат знаења за 

темите што се обработуваат по 
предметот Природни науки.

Посета на Музеј на македонската борба
за самостојност

06.03.2020

Одделенски 
наставници: Маријана 

Маневска / Билјана 
Матевска / Ангелина 

Николовска

Учениците од 5а, 
5б,5в одд.

Запознавање со историјата на 
македонскиот народ во различни 

периоди и борбата за самостојност.

51

Координатор: Биљана Ристеска
Членови: Верка Стратиева, Марија Цветаноска, Катица Делевска, 
Елена Апостолова, Анѓелина Николовска
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РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНТЕРЕН ПРОЕКТ 

„УНАПРЕДУВАЊЕ НА СРЕДИНАТА ЗА УЧЕЊЕ“

Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група

Постигнати цели и 
остварени ефекти

Менаџирање на средината за учење и 
утврдување на потребите на наставниците

Септември, 2019 Елена Апостолова Наставници 

Унапредена средина за учење. 
Известени одговорни лица и 
институции за потребите на 

наставниците за обезбедување на 
стимулативна средина за учење. 

Ревидирање на списокот 
на нагледни средства

Во текот на 
првото полугодие

Весна Башеска
Одделенски 
наставници

Зголемена употреба на нагледните 
средства во наставата.

Координатор: Елена Апостолова

Член: Весна Башеска



Спортски натпревари  во текот на првото полугодие од учебната 2019/2020 година

Во текот на првото полугодие од учебната 2019/2020 година учениците од нашето училиште учествуваа  на голем број натпревари, притоа 

забележувајќи одлични резултати.

Пинг-понг

Ученичката  Сара Стојановска од 9-а одд.на државното првенство  го освои 2-то место

Атлетика

На уличната трка по повод  Денот на општината, од нашето училиште учествуваа 10 атлетичари,притоа сите три први места ги освоија наши 

ученици.Кристијан Антески  1 место ( 9-а),Дамјан Петрески 2 место(9-в) и Дејан Серафимовски 3 место(9-а)

Кошарка ( машки )

Во рамките на општинската кошаркарска лига нашите кошаркари ова полугодие одиграа 3 натпревари и забележаа исто толку победи

Ракомет(женски)

Ракометарките одиграа 3 средби на општинско ниво и забележија 1 победа и 2 порази

Мал фудбал( машки )

Фудбалерите одиграа 5 средби и победија на сите натпревари, а на градските натпревари го освоија 5-то место

За жал поради настанатата ситуација дел од предвидените натпревари кои беа предвидени за месеците април,мај и јуни не го дочекаа својот крај
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Одговорни наставници по физ.и здр.образование: 
Златко  Чубриноски  и  Илија Јанковски

УЧИЛИШЕН СПОРТ



54

Реализирана програмска активност Реализатор Време Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Планирање реализација  на 
училишни натпревари

Септември, 2019
Одговорни 

наставници, педагог, 
психолог

Училиште и 
наставници

Навремено изработен план  за одржување на 
натпреварите и формирани комисии.

Истакнување на планот за училишни 
натпревари на огласна табла

Септември, 2019
Одговорни 

наставници, педагог, 
психолог

Училиште и 
наставници

Навремено информирани наставници за планот 
за одржување на училишни натпревари.

Дополнителни менторски активности 
за подготовка на учениците

Септември / 
Октомври,2019

Одделенски 
наставници, 
предметни 
наставници

Ученици 
Дадена менторска помош за учениците кои ќе 

учествуваат на настпреварите, подготвени и 
мотивирани натпреварувачи.

Писмено известување за одржување 
на  натпревар

Септември / 
Октомври,2019

Одговорни 
наставници

Ученици и 
наставници

Навремено известени ученици и наставници за 
времето и местото на одржување на 

натпреварите.

Спроведување на натпреварите Октомври, 2019 Комисии Ученици
Успешно спроведен училишен натпревар за 

објективен избор на најуспешни ученици

Обработка на податоците од 
спроведените натпревари и 

истакнување на резултатите на 
огласна табла

Ноември, 2019
Одговорни 
наставници

Ученици, 
училиште

Сумирани резултати и изготвени ранг листи за 
информирање на постигнатиот успех на 

учениците. Анимирани ученици и мотивација на 
учениците и наставниците ментори за учество на 

натпревари од повисок ранг и постигнување 
понатамошни успеси.

Индивидуална работа со учениците 
кои постигнале најдобар успех на 

училишните натпревари

Ноември / 
Декември, 2019

Одговорни 
наставници

Ученици
Подготвени ученици за учество на натпревари од 

повисок ранг.

Менторска помош за ученици кои 
учествувале на натпревари од 

повисок ранг

Во текот на 
прво полугодие

Одговорни 
наставници

Ученици
Подготвени ученици за натпревари од повисок 

ранг.

Цел: Навремено планирање и одржување на училишни натпревари поради селекција на ученици кој ќе се пласираат на повисоко ниво 

Задачи: -Изготвување и истакнување на планот за училишните натпревари                                                                 
-Подготвување на учениците за претстојниот натпревар                                                             
-Известување на учениците за училишните натпревари                                                               

УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ



Резултати и рангирани ученици од одржаните училишни натпревари за учениците од I - V одд.

Наставен предмет
(дисциплина) /  вид натревар

Време на одржување на 
натпреварот 

Целна група Рангирани ученици / Одделение

Училишен ликовен конкурс на тема 
„Мојата општина“ 

17. - 20.09.2019 Ученици од 1 до 5 одд.

I место Софија Силјаноска 1 а                                          
I место   Анастасија Мишкова  2 б                    

I место  Eма Цветкова  3 г                                          
I место Матеа Бојковска  4 в                                   
I место Никола Кузевски  5 б                                

II место Ана Крстеска  1 а                                          
II место Мила Раваноска  2 б                                     
II место Ема Диздаревиќ  3 г                                        

II место Миа Јанеска  4 в                                      
II место Теона Трајковска  5 б                         

III место Калина Лазороска  1 б                             
III место Нина Бојовска  2 б                                         

III место Мила Лазареска  4 б                                     
III место Марисела Исенова  5 а                                 
III место Неда Стојановска  5 б

Училишен литературен конкурс на тема 
„Мојата општина“ 

17. - 20.09.2019 Ученици од 4 и 5 одд.

I место Мила Серафимоска  4 а                                   
I место  Неда Стојановска  5 б                               
II место Михаела Ническа  4 б                                        
II место Теона Трајковска  5 б                              

III место Ања Васева  4 в    
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Наставен предмет
(дисциплина) /  вид натревар

Време на одржување на 
натпреварот 

Целна група Рангирани ученици / Одделение

Училишен ликовен конкурс на тема
„Имаме право на среќно детство“ 

01. - 08.10.2019 Ученици од 1 до 5 одд.

I место Бисера Јовановска  1 г                                   
I место Дарија Јовановска  2 б                                       

I место Ема Цветкова  3 г                                   
I место Марија Маневска 4 б                            

I место Анастасија Ангеловска  4 а                             
I место Марисела Исенова 5 а                                       
II место Дафина Иванова  1 г                                  
II место Нина Бојовска  2 б                                          

II место Јована Стојановска  3 г                                  
II место Мила Лазареска  4 б                                       

II место Јана Чупеска  4 б                                           
II место  Исидора Несторовска  5 б                          
II место Анастасија Лазороска  5 в                        
III место Грациела Рафајловска  1 г                        

III место Лена Стојменовска 2 в                               
III место Ема Диздаревиќ 3                                        
III место Сами Исенов 3 а                                          

III место Давид Шопкоски  4 б                                   
III место Горазд Алекоски  4 а                               

III место Бојана Симоновска  5 б                    
III место Марија Атовска  5 а   

Училишен литературен конкурс на тема 
„Имаме право на среќно детство“

01. - 08.10.2019 Ученици од 2 до 5 одд.

I место Андреј Лазарев 2 а                                      
I место Неда Мишевска  3 в                                        

I место Јована Стојмановска  3 г                      
I место Марко Калин  4 а                                           

I место Ивана Симјановска  5 в                                 
I место  Анастасија Лазароска  5 в                                  

I место Инес Ејуб  5 в                                                 
II место Горазд Трајковски  2 а                                 

II место Ева Арсова  4 а                                   
II место Марко Апосотлов  4 а                               

II место Антонела Петреска  5 в                               
II место Филип Цоцовски  5 в                               

III место Радмила Ѓоршоска  2 а                             
III место Миа Јанеска  4 в                                        

III место Анастасија Ангеловска 4 а                           
III место Неда Стојановска  5 б                                   

III место Катерина Митревска 5 б
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Наставен предмет
(дисциплина) /  вид натревар

Време на одржување на 
натпреварот 

Целна група Рангирани ученици / Одделение

Училишен натпревар 
по македовски јазик

21.10.2019 Ученици од 5 одд.

I место Ивана Симјановска 5 в                                                        
II место Инес Ејуб 5 в                                                   

III место Матеја Луна Антулевска 5 б                                 
III место Неда Стојановска 5 б

Училишен натпревар 
по природни науки

22.10.2019 Ученици од 4 одд.
I место Марија Маневска 4 б                                                      

II место Ева Мицоски 4 б                                                 
III место Давид Шопкоски 4 б                          

Училишен натпревар 
по математика

24.10.2019 Ученици од 5 одд.
I место Марко Максимоски 5 в                                                      

II место Никола Кузевски 5 б                                                 
III место дамјан Тодоровски 5 в                     

Училишен натпревар 
по англиски јазик

25.10.2019 Ученици од 5 одд.
I место Виктор Лазетиќ 5 в                                                     

II место Анастасија Лазароска 5 в                                                
III место Ивана Василеска 5 в                     

Училишен натпревар
по математика

28.10.2019 Ученици од 4 одд.

I место Давид Шопкоски 4 б                                                     
II место Филип Ѓорѓиевски 4 б                                                  
III место Борјан Даневски 4 б                                  

III место Давид Давидовски 4 б                      

Училишен натпревар 
по македовски јазик

29.10.2019 Ученици од 4 одд.

I место Борјан Даневски 4 б                                                      
II место Филип Трајковски 4 а                                                
III место Нина Силјаноска 4 б                                 

III место Марија Маневска 4 б                      

Училишен натпревар 
по природни науки

26.11.2019 Ученици од 5 одд.

I место Никола Кузевски 5 б                                                         
II место Теона Трајковска 5 б                                                   
III место Лука Зафировски 5 б                                 
III место Неда Стојановска 5 б
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Наставен предмет
(дисциплина) /  вид натревар

Време на одржување на 
натпреварот 

Целна група Рангирани ученици / Одделение

Литературен конкурс 
„Нашиот Тоше - најголема легендарна ѕвезда“

31.01.2020 Ученици од 1 до 5 одд.

I место Ема Цветкова 3 г  
I место Ивана Симјановска 5 в  
II место  Филимена Антева 3 г  
II место Лука Зафировски 5 б  
III место Марија Атовска 5 а                         

Ликовен конкурс 
„Нашиот Тоше - најголема легендарна ѕвезда“

31.01.2020 Ученици од 1 до 5 одд.

I место Весна Петровска 1 в 
I место Милена Јордановска 2 б

I место  Ема Цветкова 3 г 
I место Сара Поповска 4 в

I место Марисела Исенова 5 а
II место  Мина Дочински 1 б
II место Ивана Милеска 2 б

II место  Филимена Антева 3 г 
II место Михаела Ристова 4 в

II место Александар Љубовчевски 5 в 
III место Андреа Стојаноска 1 в  

III место Ана Крстевска 2 в 
III место Јована Стојмановска 3 г  
III место Тодор Премчевски 5 а

Литературен конкурс
„75 години горди на името твое“

23.04.2020 Ученици од 1 до 5 одд. I место Ема Цветкова 3 г

Ликовен конкурс
„75 години горди на името твое“

23.04.2020 Ученици од 1 до 5 одд.
I место Ема Цветкова 3 г

II место Андреј Љотиќ 5 в
III место Бисера Јовановска 1 г

Литературен конкурс 
„Нашиот Тоше - најголема легендарна ѕвезда“

31.01.2020 Ученици од 1 до 5 одд.

I место Ема Цветкова 3 г  
I место Ивана Симјановска 5 в  
II место  Филимена Антева 3 г  
II место Лука Зафировски 5 б  
III место Марија Атовска 5 а                         
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Наставен предмет
(дисциплина) /  вид натревар

Време на одржување на 
натпреварот 

Целна група Рангирани ученици / Одделение

Литературен конкурс 
Моќта на Кириловото Слово“

21.05.2020 Ученици од 1 до 9 одд.

I место Ема Цветкова 3 г
I место Гораст Ѓоревски 4 в

I место Андреј Љотиќ 5 в
II место Матеа Трпковска 3 б

Ликовен конкурс
„Моќта на Кириловото слово"

21.05.2020
I место Ема Цветкова 3 г

II место Гравиела Рафајловска 1 г
III место Матео Трипуноски 2 б

Конкурс
„Кирил и Методиј - наши први учители, наши 

први просветители“,
организиран од Сојузот на просветни работници 

на Република Северна Македонија

22.05.2020 Ученици од 1 до 9 одд. Гораст Ѓоревски 4 в
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Резултати и рангирани ученици од одржаните училишни натпревари за учениците од VI - IX одд.
Наставен предмет

(дисциплина) /  вид натревар
Време на одржување на 

натпреварот 
Целна група Рангирани ученици / Одделение

Македонкси јазик  -
училишен натпревар 19 .11.2019                 

21.11.2019                                                                
Ученици од 6, 7 и 9  одд.

I место Николина  Бебековска 7 б            
I место Јасна Наумовска 9 б              

II место  исидора Трајковска 7 в                                  
III место Јана Мицова 7 б                                               

I место Матеј Џамбаски   6 а                                              
II место  Леонид Торевски 6 а                                      
III место Јована Марковиќ 6 а

Литературен конкурс на тема
,,Моќта на словото" - Градски натпревар

04.12.2019 Ученици од 6 и 9 одд.
Гранд При - Сара Цветкова 6 б                                  
I место Христијан Љотиќ 9 в                           

Литературен конкурс на тема 
,,Заштита од пожари" - Градски натпревар

24.12.2019 Ученик од 6б одд.
II место Сара Цветкова 6 б  

Литературен конкурс на тема 
..Зарем е важно колкава е платата на тато" -

Меѓународен натпревар -
30.11.2019 Ученик од 6б одд. II место Сара Цветкова 6 б  

Литературен конкурс на тема ,
,Нашите празници" - Државен натпревар 30.11.2019

Ученик од 6б одд. I место Сара Цветкова 6 б  

Литературен конкурс по повод Патрониот 
празник на СУГС ,,Кочо Рацин"

20.12.2019 Ученици од 6 и 9 одд.
I место Христијан Љотиќ 9 в                                         
II место Сара Цветкова 6 б   
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Наставен предмет
(дисциплина) /  вид натревар

Време на одржување на 
натпреварот 

Целна група Рангирани ученици / Одделение

Книжевна манифестација на тема 
,Есен во Гази Баба" 

31.10.2019 Ученик од 6 б одд. Диплома за учество - Сара Цветкова 6 б  

Англиски јазик –
Училишен натпревар

05.11.2019 Ученици од 6 и 9 одд.

I место Јована Гугоска 6 в                                                    
I место Марија Крстевска 6 б                                       
II место Леонид Торевски 6 а                                    

III место Андреј Стојановски 6 а                               
I место Јана Крстева 9 б                                                         

I место Стефани Стојчевска 9 б                                  
II место Матеа Стојановиќ 9 а                                
III место Ана Мирчевска 9 б

Англиски јазик –
Училишен натпревар

31.10.2019 Ученици од 7 и 8 одд.

I место Елена Антовски 7 б                                         
II место Јана Мицева 7 б                                         
III место Ана Антовска 7 в                                           

I место Анастасија Иваноска 8 в                               
II место Елиса Ејуб 8 г                                                  

III место Влатко Стојкоски 8 в

Математика –
Училишен натпревар

01.11.2019 Ученици од 6 до 9 одд.

I место Марија Крстевска 6 б                                  
II место Матеј Блажевски 6 а                                    
III место Сара Цветкова 6 б                                      
I место Елена Антовски 7 б                                        
II место Никола Спасов 7 б                                           

III место Николина Бебековска 7 б                          
I место Матеа Митревска 8 г                                      
I место Влатко Стојкоски 8 в                                   
II место Марко Ѓорѓиев 8 в                                       

III место Јана Давидовска 8 а                                  
I место Мартин Тошески 9 б                                 

II место Елена Тодоровска 9 г                               
III место Јован Петровски 9 а                                

III место Мартин Лазороски 9 г
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Наставен предмет
(дисциплина) /  вид натревар

Време на одржување на 
натпреварот 

Целна група Рангирани ученици / Одделение

Информатика –
Училишен натпревар

08.11.2019 Ученици од 8 и 9 одд.
I место Влатко Стојкоски 8 в                                   

II место Мартин Кузмановски 9 в                       
III место Филип Најдовски 8 а

Географија –
Училишен натпревар

08.11.2019 Ученици од 8 и 9 одд.

I место Дамјан Тодорчевски 9 б                              
I место  Стефанија Јаневска 9 а                   
II место Мартин Тошевски 9 б                               
II место Елена Тодоровска 9 г                              

III место Лора Милошовска 9 а                               
I место Јана Давидовска 8 а          

II место Анастасија Цветановска 8 б                    
III место Стефан Нанловски 8 в

Биологија –
Училишен натпревар

26.11.2019 Ученици од 8 одд.
I место Анастасија Цветановска 8 б                         

II место Влатко Стојкоски 8 в                                
III место Лука Неделковски 8     

Историја –
Училишен натпревар

08.11.2019 Ученици од 9 одд.
I место Стефанија Јаневска 9 а                              
II место Лора Милошевска 9 а                         
III место Анастасија Крстева 9 а

Училишен ликовен конкурс на тема 
„Имаме право на среќно детство“ 

01. - 08.10.2019 Ученици од 6 до 9 одд.
I место Сара Цветкова 6 б                                           

II место Јасмина Диздаревиќ 6 а

Училишен литературен конкурс на тема 
„Имаме право на среќно детство“

01. - 08.10.2019 Ученици од 6 до 9 одд.
I место Сара Цветкова 6 б                                          

II место Исидора Трајковска 7 в
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Наставен предмет
(дисциплина) /  вид натревар

Време на одржување на 
натпреварот 

Целна група Рангирани ученици / Одделение

Географија општински натпревар 09.02.2020 Ученици од 6 до 9 одд.
I награда Јана Давидовска 8 а
I место Стефанија Јаневска 9 а

Географија регионален натпревар 07.03.2020 Ученици од 6 до 9 одд.
I награда Стефанија Јаневска 9 а

III место Елена Тодоровска 9 г

Природни науки општински натпревар 15.02.2020 Ученици од 6 до 9 одд. I место Сара Цветкова 6 б

Општинскиот  литературен конкурс „Заедно 
создаваме спомени“ по повод патронатот на 

ООУ „Страшо Пинџур“
20.02.2020 Ученици од 6 до 9 одд.

I место Сара Цветкова 6 б

Општинскиот  ликовен конкурс „Заедно 
создаваме спомени“ по повод патронатот на 

ООУ „Страшо Пинџур“
20.02.2020 Ученици од 6 до 9 одд.

I место Сара Цветкова 6 б
I место Христијан Љотиќ 9 в

Математика општински натпревар 29.02.2020 Ученици од 6 до 9 одд.

I награда Сара Цветкова 6 б
I награда Елена Тодоровска 9 г

II награда Андреј Стојановски 6 а
II награда Моника Жежовска 6 в

II награда Елена Антовски 7 б
III награда Матеј Блажески 6 а
III награда Марија Крстеска 6 б
III награда Никола Спасов 7 б
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Наставен предмет
(дисциплина) /  вид натревар

Време на одржување на 
натпреварот 

Целна група Рангирани ученици / Одделение

Биологија општински натпревар 15.02.2020 Ученици од 6 до 9 одд. III место Елена Тодоровска 9 г

Физика општински натпревар 01.02.2020 Ученици од 6 до 9 одд. III место Елена Тодоровска 9 г

Хемија општински натпревар 22.02.2020 Ученици од 6 до 9 одд. IV место Лора Милошеска  9 г

Републичкиот детски литературен фестивал 
„Ракатки, 2020“

23.04.2020 Ученици од 6 до 9 одд. I место Сара Цветкова 6 б

Литературен конкурс 
„75 години горди на името твое“

23.04.2020 Ученици од 6 до 9 одд.

I место Сара Цветкова 6 б
I место Христијан Љотиќ 9 в

II место Давид Соколовски 6 б
II место Клара Петреска 8 б
III место Теона Таневска 6 б

Ликовен конкурс
„75 години горди на името твое“

23.04.2020 Ученици од 6 до 9 одд.

I место Сара Цветкова 6 б
II место Ангела Алексовска 6 а
III место Елена Тодоровска 9 г
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Наставен предмет
(дисциплина) /  вид натревар

Време на одржување на 
натпреварот 

Целна група Рангирани ученици / Одделение

Литературен конкурс
„Моќта на Кириловото Слово“

21.05.2020 Ученици од 6 до 9 одд.

I место Сара Цветкова 6 б 
I место Елена Антовски 7 б

I место Христијан Љотиќ 9 в
II место Влатко Стојковски 8 в
II место Матеа Митревска 8 г

Ликовен конкурс
„Моќта на Кириловото словоЌ

21.05.2020 Ученици од 6 до 9 одд.
I место Сара Цветкова 6 б

II место Елена Антовски 7 б

Литературен конкурс на градско ниво 
„Животот ти е на дланка, оствари ги своите сни“, 

во организација на Градската библиотека 
Другарче

22.05.2020 Ученици од 6 до 9 одд.
I место Сара Цветкова 6 б

I место Христијан Љотиќ 9 в 

Републички литературен  конкурс при 
Училишниот проект на Фондот на холокаустот на 
евреите од Македонија и Меморијалниот центар 

на холокаустот  на тема : „Холокаустот низ 
призмата на детските очи“  , во организација на 

Градската библиотека Другарче

26.05.2020 Ученици од 6 до 9 одд.
I место Христијан Љотиќ 9 в
II место Сара Цветкова 6 б
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Координатори: Љубица Петковска, Јулијана Гугоска
Членови: Розалинка Симоновска, Валентина Алексовска, Соња Стевкова, 
Игор Наковски



Планирана програмска
активност

Време на реализација Реализатор Целна група 
Реализирани исходи

и ефекти

Еднодневен есенски излет
од научно - рекреативен
карактер (Ласта - Сарај)

Октомври, 2019
Наставници и ученици

од I – IX одделение
Ученици од                         

I - IX одделение

Развивање интерес за спорт, 
рекреација, дружење, 
развивање интерес за
природата и еколошки
навики, запознавање и 

негување на културните и 
природните богатства.

Организирано зимување Јануари, 2020
Наставници и ученици

од IV - IX одделение
Ученици од                         

IV - IX одделение

Рекреирање, дружење, 
забава, развивање правилен

однос кон природата и 
здравиот начин на живот.

Стручен тим за екскурзии и други слободни активности: Ѓурѓица Баталакова (директор), Маријана А. Маневска, Александра Ј. Стојаноски , Билјана 
Матеска, Ангелина Николовска 

Напомена: Постапката за изведување на училишни екскурзии е во согласност со правилникот донесен од Министерство за образование и наука.

Цели: Проширување на стекнатите знаења, примена на вештини и ставови преку непосердно запознавање на појавите, како и односи во природата и 
општествената средина, запознавање со културно - историските знаменитости, индустриските и земјоделските капацитети во согласност со воспитно -
образовната работа на училиштето.

Задачи: Истражување на објекти во природата, поттикнување интерес за природата и развивање еколошки навики, запознавање со културата и 
начинот на живеење на луѓето во одделни предели, градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот, развивање позитивен однос кон: 
националните, културните и естетските вредности, поттикнување и манифестирање позитивни емоции, социјализација и стекнување искуство за
осамостојување и грижа за себе, развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење.

УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ 
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Создавање пријатна атмосфера во училиштето, училницата и училишниот

двор. Создавање кај учениците навика за грижа, хигиена, уредување и чување

на училишниот простор и неговата околина. Негување кај учениците

позитивен однос кон работата. Развивање хуманост и друг позитивен однос

кон другарчињата од своето училиште и надвор од него. Грижа и нега за

цвеќињата и дрвјата-чиста здрава средина.

ЦЕЛИ
Организирање работилници со родители и ученици за 
изработка на предмети-украси наменети за новогодишен  и  
велигденски хепенинг. Организирање активности по повод 
Ден на дрвоте или Ден на училиштето. Собирна 
хуманитарна акција на облека, училишен прибор и парични 
средства. Одбележување на празници според календар и 
подготовка на истите.

Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатори Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Собирна хуманитарна акција во 
парични средства  

„Денар за моето другарче“
07.10-10.10.2019

Oдделенски раководител, 
ученици,
родители 

Наставници,
ученици, 
родители

Во соработка со подмладокот на ЦК  
паричните средства се собрани  и ќе  бидат 

искористени каде има потреба .

Хуманитарна собирна акција во 
облека и обувки 

21.11-29.11.2019
Одговорни наставници 

ученици
Родители 
и ученици

Тимот на општествено -хуманитарна  работа во 
соработка со ПЦК  собраа облека и обувки кои 

ќе бидат наменети за ученици од социјално 
ранливи категории.

Пакување на облека и обувки  и 
делење  на истата  на родители 

/старатели 
16.12-31.12.2019

Одговорни наставници  
ученици од тимот на 

општествено -хуманитарна 
работа и тимот  на ПЦК

Родители 
и ученици

Тимот на општествено -хуманитарна  работа во 
соработка со ПЦК  и дефектологот Ана 

Анастасоска спакуваа пакетчиња со  облека и 
обувки кои се дадени  на родители/старатели  а 
се наменети за  ученици од социјално ранливи 

категории.

Новогодишен хепенинг- базар за 
учениците од прво до петто 

одделение
16-20.12.2019

Одделенски раководител, 
ученици,
родители 

Наставници,
ученици, 
родители

Позитивна и весела атмосфера,забава, 
дружење на учениците и продажба на 

приготвени подароци,украси и приготвена 
храна   во пресрет на Нова година. Собраните 

средства ќе бидат наменети за изградба на 
Ботаничка градина   како и за обновување на 

библиотечен фонд  во училиштето.
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ОПШТЕСТВЕНО – ХУМАНИТАРНА РАБОТA



Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатори Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Новогодишен хепенинг- забава за 
учениците од 6то до   9 то одделение

26.12.2019
Одговорни 
наставници

Наставници 
и ученици

Позитивна и весела атмосфера,забава, 
дружење на учениците .Собраните средства ќе 

бидат наменети за изградба на Ботаничка 
градина  во училишниот двор.

Хуманитарна собирна акција во 
пакувана храна  по повод 

Новогодишните и Божиќните 
празници

28.11-20.12.2019
Одговорни 
наставници

Наставници, 
ученици, 
родители

По повод Новогодишните празници се  
изготвуваа новогодишни пакетчиња со храна на 
ученици од социјално загрозени семејства   во 

соработка со тимот на Црвениот крст.

Пакување и делење на  пакетчиња со 
храна 

24.12- 31.12.2019 
Одговорни 
наставници

Наставници, 
ученици, 

родители, 

Поделени пакетчиња со пакувана храна   на 
ученици од социјално ранливи категории   во 

соработка со тимот на Црвениот крст.

Изработка на полугодишен извештај 
за реализација на активностите за 

општествено – хуманитарна работа
15.01.2020

Снежана Михајловска                            
Валентина Танчевска Училиште Увид во реализираните активности.

Делење на училишен прибор,облека 
и спортска опрема 

Јануари, 2020

одговорни наставници 
од тимот на 

општествено -
хуманитарна работа и 

тимот  на ПЦК

Наставници,
ученици,
родители

Поделена е облека и училишен 
прибор(Хуманитарна помош од Германија која 
беше доделена на нашето училиште од страна 

на општината)  на ученици од социјално 
ранливи категории .
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КООРДИНАТОРИ Снежана Михајловска   Валентина Танчевска

ЧЛЕНОВИ
Славица  Марковска   Билјана Матеска Анѓелина
Николовска Веселинка  Јаневска Валентина 
Алексовска Розалинка Симоновска Ана Атанаскова



Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатори Целна група
Постигнати цели и остварени
ефекти

1 2 3 4 5

Професионално насочување на 
учениците од 1 -во до 9 -то 

одделение во изборот на нивната 
професија Реализација на 

работилници со учениците од 1-во до 
9-тто одделение на тема:„ Што сакам 
да бидам кога ќе пораснам “ од 1-5 

одделение и  „ Мојата идна 
професија“од 6 - 9 одделение  

Во текот на годината 
Одделенски раководители и 
раководители на паралелки 
од  1 -во до 9 -то одделение

За учениците од    
1-во до 9-то 

одделение

Создавање навика за размислување на 
учениците од најмала возраст за 

изборот на одредено занимање за кое 
би  имале интерес да  работат.

Промоција на средни стручни 
училишта,гимназии и приватни 

училишта 
21.11.2019 

Средно приватно училиште
„НОВА“ , психолог и 

предметни наставници 

За учениците од
9-то одделение 

Запознавање на учениците со 
доделување на стипендија во СПУ 

,,НОВА ,, спазување на рокот за 
аплицирање на учениците . Исто така 

запознавање на учениците  со 
програмата која ја нудат училиштата 

,условите за запишување и други 
информации кои се важни за 

учениците.

Информација на учениците од   
одделение  за услови за доделување 

на стипендија Борис Трајковски 

Во текот на прво 
полугодие 

Психолог ,
раководители на  паралелки

од 9-то одд. 

За учениците од
9-то одделение 

Запознавање на учениците    за начинот 
на стипендирање спазување на рокот и 

други информации кои се важни.
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Цел : Пофесионално насочување на учениците  во понатамошното школување 
Задачи: Континуирано подтикнување на учениците за размислување на избор на професијата која го интересира  од 1 до 9 одделение .     
Осознавање на учениците  за постигнатиот успех во училиште  и способностите кои ги поседува како битни фактори при избор на својата идна професија .

ПРОФЕСИОНАЛНО НАСОЧУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 



1 2 3 4 5

Посета со ученици  од 9 одделение на  
Отворен ден во СУГС „Кочо Рацин “

02.12.2019 

Психолог, 
дефектолог и  

Раководители на 
паралелки 

За учениците од 9 -то 
одделение 

Зајакнување на соработката меѓу 
училиштата преку запознавање на 

учениците со условите за работа во 
гимназијата и стручното образование  кое 

е застапено  во училиштето .             
Заедничко дружење меѓу учениците  
преку реализација на работилници 

планирани од училиштето .

Средување на катчето за Професионална 
орјентација со материјали за Промоција на 

средни стручни училишта,гимназии и 
приватни училишта .

Март/април, 2020 Психолог
За учениците од 9 -то 

одделение 

Запознавање на учениците со Програмата 
која ја нудат училишта, условите за 

запишување и други информации кои се 
важни за учениците од 9 одделение 

истакнати огласна табла.

Истакнување на Оглас- Конкурс за роковите 
на запишување на учениците од 9- то одд.  

во средните училишта , потребни 
документи и други информации . 

Март /април, 2020 Психолог
За учениците од 9 -то 

одделение 

Запознавање на учениците со   конкурсот 
за зпишивање во гимназии и средните 

стручни училишта поставен во катчето во 
училиште  и на Платформата на 

училишната Веб страна.

Поставување онлајн промотивни 
материјали (флаери, видеа, презентации, 

соопштенија) од средните училишта на 
училишната 
веб страна.

Април / мај, 2020 Педагог, психолог
За учениците од 9 -то 

одделение 

Онлајн промоција на средни стручни 
училишта,гимназии и приватни училишта 
, запознаени ученици со програмата која 

ја нудат училиштата, условите за 
запишување и други информации .

Изработка на Полугодишен и Годишен 
Извештај  за реализираните активности кои 

се поврзани со Професионалната 
оријентација на учениците од 

1 -во од 9- то одд.            

Во првото полугодие 
и крај на второ 

полугодие 
Психологот 

За учениците од 1-во до 
9 -то одделение 

Известување за реализираните 
активности за учебната 2019/2020 година 
кои се планирани во Годишната програма 

на училиштето . 
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Координатор: Розалинка Симоновска
Членови: Валентина Алексовска, Ана Атанаскова, 
Гордана Шопкоска, Драгица И. Стојаноска  



Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група

Постигнати цели 
и остварени ефекти

Донесување програма за работа Август, 2019 
Координатори, 

наставници
Ученици од 
VI -IX одд.

Безбедна училишна средина -
Училиште без насилство. 

Разгледување и дополнување на 
донесената програма за работа 

на Тимот за превенција од насилство
17.09.2019

Координатор и тим на 
ученици

Ученици од 
VI -IX одд.

Придонес од страна на учениците за 
безбедна училишна средина -

Училиште без насилство .

Запознавање со активностите од проектот 
Еразмус + реализирани во пероидот од 

09- 13.12.2019 и приодонес во одржување на 
редот и дисциплината  

20-.11.2019
Координатори , тим на 

ученици, Училишна 
заедница

Ученици од 
VI -IX одд.

Безбедна реализација на 
активностите. 

Заштита и последици од употребата 
на пиротехнички средства

23.12.2019 
Координатор и тим на 

ученици
Ученици од 
VI -IX одд.

Намалено користење на 
пиротехнички средства во

училиштето и училишниот двор.

Презентација за насилство, видови насилство и 
спречување

03.02.2020
Координатор и тим на 

ученици
Ученици од VI одд.

Намалување на секаков вид 
недолично инесоодветно однесување 

кон соученици.
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-Подигање на свеста кај учениците и вработените за безбеден престој во училиштето и училишниот двор.
-Спречување на насилно однесување од страна на учениците .            
-Пристојно однесување на учениците  во училиштето, на манифестации и натпревари.

Координатор: Јагода Арсовска, 
Членови: Розалина Симоновска, Валентина Алексовска, 
Драгица И Стојаноска, Љубица Петковска и Златко Чубриноски

ПРЕВЕНЦИЈА ОД НАСИЛСТВА

ЦЕЛИ



Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

1 2 3 4 5

Запознавање на учениците со 
програмата - Правна социјализација

Септември, 2019 Маја Арсовска
Ученици од 8 и 9 

одделение

Избор на членови, запознавање на учениците со 
програмата, а воедно и договор за заедничко 
спроведување на активностите и оддржување 

средби со членовите.

Формирање на тимот на програмата 
„Правна социјализација‘‘

Септември, 2019 Маја Арсовска 
Ученици од 8 и 9 

одделение
Согледување на темите од програмата - Правна 

социјализација.

Дополнување на донесената програма 
од страна на членовите на Правниот 

клуб
Септември, 2019

Маја Арсовска и 
членови на Правниот 

клуб

Ученици од 8 и 9 
одделение

Оспособување на учениците за превземање на 
активности.

Анкета за реализација на активноста 
„Отворен ден за Граѓанско 

образование‘‘
23-27.09.2019

Маја Арсовска и 
членови на Правниот 

клуб

Ученици од 8 и 9 
одделение

Избор на активност која ќе се реализира на 
„Отворениот ден за Граѓанско образование‘‘.

Задачи: Преку оваа програма ќе ги оствариме следните задачи: *поголемо разбирање кај младите за нивните права и одговорности како граѓани; 
*подигнување на свеста кај учениците за владеењето на правото; *развивање позитивен став кај учениците за почитување на владеењето на правото; 
*превенција од злоупотреба на алкохол, дроги и психотропни супстанции; *правилно однесување на спортските натпревари; *оспособување на 
учениците за безбедно вклучување во сообраќајот; *превенција од злоупотреба на младите во интернет сообраќајот; *навремено и успешно 

Цел : Главната цел на активностите на - Правниот клуб е едукација на младите за почитување на владеење на правото, при што секој поединец  ќе ги 
усогласи своите однесувања во согласност со правилата и законите воспоставени од страна на граѓанското општество. Учењето на законите представува 
прифаќање на вредностите во нашето општество, а тоа всушност ќе придонесе за намалување на појавата на малолетничко предстапништво и 
деликвенција.

ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА 
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1 2 3 4 5

Презентација пред членовите на 
Правниот клуб за активностите.

30.09.2019
Маја Арсовска и 

членови на
Правниот клуб

Ученици од 8 и 9 
одделение.

Изработка на план за работа поврзана со 
реализацијата на „Отворениот ден за Граѓанско 

образование‘‘.

Отворен ден за Граѓанско образование 
(Уредување на дел од училишниот 

двор-Летниковец)
16.10.2019

Маја Арсовска и 
членови на 

Правниот клуб

Советник од БРО 
Мирјанче 

Милошевска,
психолог 

Розалинка 
Симоновска, 
ученици од 9 
одделение. 

Подготовка на учениците за одговорен живот во 
едно граѓанско општество, преку учествување во 

граѓански иницијативи.

Предавање на тема:
Правата на детето

09.10.2019
29.10.2019 
06.11.2019.

Маја Арсовска,               
ученици од

Правниот клуб

Ученици од 
VIIа, VIIб,  VIIв 

одделение

Членовите на „Правниот клуб‘‘  стекнатите 
искуства ги пренесоа на своите ученици, со цел 

да се запознаат со правата кои ги поседуваат 
децата до 18 години но и нивните одговорности.

Предавање на тема:
Малолетничка правда

15.11.2019
Маја Арсовска,               

ученици од 
Правниот клуб

Ученици од
VIIa одд.

Учениците научија дека: Малолетничко 
престапништво или уште познато како 

малолетнички криминал е вклученост на 
малолетниците во нелегални однесувања. 

Малолетник-деликвент е лице со ненавршени 18 
години коешто е сторител на дело за кое, кога би 

бил полнолетен би одговарал за правење 
криминално дело како секој возрасен.

Поделба на флаери изработени од 
членовите на Правниот клуб на 

тема:Сообраќајна култура
20.11.2019

Маја Арсовска,               
ученици од  VIIIв одд.

Граѓани од 
општината

Ѓорче Петров 
учесници во 
сообраќајот

Изработениот флаер има за цел подигнување на 
свеста на граѓаните за почитување на правилата 

во сообраќајот. 
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Поделба на флаери изработени од 
членовите на Правниот клуб на 
тема: Почиста животна средина 

(Еколошка активност)

22.11.2019
Маја Арсовска,               

ученици одVIIIa одд.

Граѓани од 
општината

Ѓорче Петров

Изработениот флаер има за цел 
подигнување на свеста на граѓаните за 

зачувување на животната средина.

Злоупотреба и занемарување на 
детето                                  

(педофилија, полови злоупотреби, 
порнографија и порнографија на 

интернет)

12.12.2019   
17.12.2019

Маја Арсовска,               
ученици од

Правниот клуб

Ученици од
VII б и VIIIв одд.

Да совладаат дека злоупотреба или 
занемарување на децата, претставува   
форма на физичко или емоцијонално 

злоупотребување.

Предавање на тема:
„Опасности од употреба на петарди 

и други опасни пиротехнички 
материјали‘‘

25.12.2019
Маја Арсовска,               

ученици од
Правниот клуб

Ученици од 
VIIа одд.

Запознавање на учениците со последиците 
од употребата на пиротехничките 

материјали.

Поделба на флаери изработени од 
членовите на Правниот клуб на 

тема:„Опасности од употреба на 
петарди и други опасни 

пиротехнички материјали‘‘ 

26.12.2019
Маја Арсовска           

ученици од
Правниот клуб

Ученици од 
VIIа,VIIб,VIIв одд.

Утврдување на последиците од употребата 
на пиротехничките материјали.

Членовите на Правниот клуб 
учествуваа на новогодишната 

забава 
26.12.2019

Маја Арсовска           
ученици од 

Правниот клуб
Ученици

Со цел спречување на насилството за време 
на собирот, учениците-членови на 

Правниот клуб имаа за задача оддржување 
на редот за време на забавата реализирана 

во училиштето.

Предавање на тема:                  
Насилство и како може да се спречи

22/30.01.2020
05/11.02.2020

Маја Арсовска           
ученици од Правниот 

клуб

Ученици од VIIа,  
VIIб, VIIв  VIIIв 

одделение

Пренесување на стекнатите знаења на 
учениците за навремено и успешно да се 

справуваат со предизвиците и опасностите 
кои што насилството и агресивното 

однесување ги носат со себе.
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Предавање на тема: 
Злоупотреба и занемарување на 

детето
12.02. 2020

Маја Арсовска           
ученици од Правниот 

клуб 

Ученици од VIIIв 
одделение

Да совладаат дека злоупотреба или 
занемарување на децата, претставува   
форма на физичко или емоцијонално 

злоупотребување.

Предавање на тема:
Насилство кај младите

26.03.2020
Маја Арсовска           

ученици од Правниот 
клуб 

Ученици од VIIIв 
одделение

Членовите на „Правниот клуб‘‘  стекнатите 
искуства ги пренесоа на своите соученици, 

со цел да се запознаат со причините за 
појава на насилството, како и начините за 

нивно спречување.

Вежби: 
Насилство кај младите

04.03.2020
Маја Арсовска           

ученици од Правниот 
клуб

Ученици од VIIIв 
одделение

Подигнивање на свеста на учениците за 
неопходноста од превземање на 

активности во и надвор од училиштето.

Координатор: Маја Арсовска
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група

Постигнати цели и 
остварени ефекти

Усвојување на програмата за работа 24.09.2019 Тим за планирање Наставници 
Доделени задолженија на тимовите 

за елементарни непогоди.

Тестирање на сигналите за опасност (ѕвоно)           29.10.2019
Тим од одговорни 

наставници и ученици
Ученици, 

наставници

Успешно препознавање на знак и 
брза реакција во случај на 

елементарни непогоди.

Презентирање на планот за евакуација на 
училиштето и процена на загрозеност од 

природни непогоди  
19.11.2019

Директор,Тим од 
одговорни наставници и 

ученици

Директор, 
ученици, 

наставници

Навремено,брзо и правилно 
постапување во случај на 
елементарни непогоди.  

Едукација  и  оспособување  за заштита 
спасување и помош за ученици од 

одделенска-предметна настава
11 - 12.12.2019

Тим од одговорни 
наставници 

Ученици, 
наставници

Навремено и правилно постапување 
во случај на елементарна непогода.

Изработка на полугодишен извештај за 
реализирани активности за безбедност и 

заштита од пожари,земјотреси и други 
елементарни непогоди во првопто 

полугодие од учебната 2019/20 година

15.01.2020
Сузава Ангелевска,

Маја Пачемска
Училиште

Увид во реалзираните училишни 
активности за безбедност и заштита 

од пожари,земјотреси и други 
елементарни непогоди.
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Цели:Согледување на проблемите и потребите на училиштето во случај на елементарни непогоди.Оспособување 
на учениците,наставниците и друг вработен персонал за ефикасно да одговорат во дадена вонредна 
ситуација.Организирање на вежбовни активности и едукација на ученици и наставници.
Задачи:Размена на искуства и меѓусебна соработка.Давање свој придонес според можностите,интересите и помош 
во вонредни ситуации.

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ



Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група

Постигнати цели и 
остварени ефекти

Вежбовна активност и едукација на 
учениците и тимот за прва медицинска 

помош
06.02.2020

Сузава 
Ангелевска,Билјана 

Матевска,тим на 
одговорни ученици

Ученици, наставници
Правилна и успешна интервенција во 

дадена ситуација.

Едукација  на тимовите  за заштита 
спасување и помош за ученици од 

одделенска-предметна настава 
(работилница)

03.03.2020
Тим од одговорни 

наставници и ученици
Ученици, 

наставници

Експедитивност и ефикасност на 
тимот во случај на елементарна 

непогода.

Вежбовна активност и евакуација на 
учениците од предметна настава

09.03.2020
Директор,Тим од 

одговорни наставници и 
ученици

Ученици, 
наставници

Стекнати знаења и вештини за 
навремена,брза и правилна постапка 
во случај на елементарна непогода.
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Координатори: Сузана Ангелевска, Влатко Костовски
Членови: Маја Пачемска, Јана Бошковска, Златко 
Чубриноски,Гоце Колечевски



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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Цел: Оспособување на учениците за поздрав живот во училиштето, домот и локалната средина во која живеат 
Задачи: Обезбедување здравствена заштита и едукација на учениците и вработените

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Реализирана програмска
активност

Време на 
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Осигурување на учениците 
Септември,2019

Училиште и 
осигурителна компанија

Ученици од 1-9 одд.
Надомест при евентуални повреди 

на ученикот.

Исхрана во училиштето Септември,2019
Училиште и компанија за 

производство на храна 
Ученици од 1-3 одд.

Квалитетна и здрава исхрана за 
учениците.

Стоматолошки преглед и залевање на 
забите

7-9.10.2019
Поликлиника  Ѓорче 

Петров
Ученци од 6 одд.

Редовна контрола на забите и 
залевање .

Вакцинација(имунизација) за 
дифтерија,сипаници и детска парализа

24-29.10.2019

Одделенски 
раководители и 

Поликлиника Ѓорче 
Петров

Ученци од 9 одд.
Превенција од заразни заболувања 

и заштита од одредени болести.

Систематски преглед и 
вакцинација на девојчиња 

од ХПВ вирус
24-28.10.2019

Одделенски 
раководители и 

Поликлиника Ѓорче 
Петров

Ученци од 7 одд.
Проверка на здравствената 

состојба на учениците,
заштита од одредени болести.

Ревакцинација (ДТП) 18-20.11.2019

Одделенски 
раководители и 

Поликлиника Ѓорче 
Петров

Ученци од 2 одд. Редовна вакцинација на учениците.



Реализирана програмска
активност

Време на 
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Систематски преглед и 
залевање на заби

18-21.11.2019

Одделенски 
раководители и 

Поликлиника           
Ѓорче Петров

Ученици од 3 одд.
Проверка на здравствената 

состојба на учениците,редовна 
контрола на забите и залевање.

Систематски преглед,ревакцинација 
(MRP)и залевање на заби

26-29.11.2019

Одделенски 
раководители и 

Поликлиника           
Ѓорче Петров

Ученици од 1 одд.
Проверка на здравствената 

состојба на учениците,редовна 
контрола на забите и залевање.

Предавање на тема
"Болест на нечисти раце"

23.12.2019
Одделенски 

раководители
Ученици од 1-9 одд.

Превентивна активност 
за заштита од жолтица.

Одржување на хигиена во 
училиштето

Во текот на
првото полугодие

Сите вработени и 
учениците

Учениците од 1-9 одд.
Превенција од заразни 

заболувања и обезбедување на 
здрава и чиста средина.

Преглед од вошливост
Во текот на

првото полугодие
Одделенските 

наставници
Ученици од одделенска 

настава
Спречување на ширење на 
вошливост меѓу учениците.

Едукативно предавање на 
тема:Загадување на воздухот и 

заштитни мерки
03.01.2020

Одделенските 
наставници

Учениците од 1-9 одд.

Запознавање на учениците со 
мерките кои треба да ги 

применуваат при загадувањето на 
воздухот.
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Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Стоматолошки преглед и залевање на 
забите 

11.02-13.02.2020

Одделенски 
раководители и 

Поликлиника           
Ѓорче Петров

Ученици од 4 одд.
Редовна контрола на забите и 

залевање.

Стоматолошки преглед и залевање на 
забите 

26.02-28.02.2020

Одделенски 
раководители и 

Поликлиника           
Ѓорче Петров

Ученици од 5 одд.
Редовна контрола на забите и 

залевање.

Едукативен час за превенција од 
Корона вирусот 

„COVID-19 – Како да се заштитите 
себе си“ 

27.02-28.02.2020
Одделенските 

наставници
Учениците од 1-9 одд.

Препораки и превентвни мерки за 
заштита од корона вирусот. 

Истакнати препораки за заштита од 
корона вирусот на видни места во 

училиштето

09.03.2020

Црвен крст на 
Р.Северна Македонија-

Општинска 
организација Карпош

Учениците од 1-9 одделение
Препораки и превентвни мерки за 

заштита од корона вирусот .

Ревакцинација со ДИТЕ и ПОЛИО

26.06.2020

Одделенски 
раководители и 

Поликлиника           
Ѓорче Петров и 

родителите

Ученици од 2,3 и 9 одд.
Редовна вакцинација на 

учениците.

Подигнување на вакцинални картони 27.05.2020

Одделенски 
раководители и 

Поликлиника           
Ѓорче Петров

Ученици од 9 одд. ///

Превентивен стоматолошки преглед 
и залевање на трајните заби

Јули -август

Поликлиника           
Ѓорче 

Петров,учениците и 
родителите

Ученици од 1-3 одд.
Редовна контрола на забите и 

залевање .

80

Координатори: Весна Башеска , Елена Апостолова

Членови:
Татјана А. Рафајловска, Гордана Насковска, Златко
Чубриноски, Валентина Алаксоска, Розалинка 
Симоновска



Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Изработка на акционен план за 
унапредување на интегрираното 

образование
Август, 2019

Директор, 
членови на СИТ 

Училиште 

Дефинирaни цели на акциониот план, 
испланирани активности согласно препоракиоте 

од Министерството за образование (МОН), 
конкретизирани активностите за унапредување  

на интегрираното образовение.

Внесување на МИО активности во 
Годишната програма

Август, 2019
Директор, 

членови на СИТ, 
наставници

Училиште 
Воведени МИО активности во Годишната 

програма на училиштето.

Воведување на МИО активности во 
програмите за работа на 

наставниците  
Август, 2019

Одделенски и 
предметни 
наставници

Ученици 

Планирани и селектирани самостојни 
мултикултурни работилници на часот на 

одделенската заедница (работилници  од 
програмата за Образовение за животни вештини).
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Целта на проектот  „Меѓуетничка интеграција во образованието“ е  да се подигне свеста за меѓуетничка интеграција и толеранција кај учениците, 
наставниците и локалната заедница. Задачи:                                                                                   
• Зголемување на компетентноста на учениците за живот во интегрирано образование во духот на меѓусебно разбирање, мир, почитување, прифаќање на 
разликите и право на еднаквост на сите;
• Препознавање и разбивање на стереотипи и предрасуди;
• Идентификување на причините за конфликтите;
• Користење на вештини за парафразирање  „јас говор“ и  ненасилна комуникација;
• Оспособување за препознавање и спротивставување на различни облици на дискриминација;
• Препознавање на основните права и нивното прекршување;
• Прифаќање на мултикултурната / мултиетничката реалиност во Република Македонија.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ 
„МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО”



Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Реализација на работилниците од 
програмата за Образование за 
животни вештини на часови на 

одделенската заедница

Септември, 2019 –
мaрт, 2020

Одделенски и 
предметни 
наставници

Училиште, 
ученици

Стекнати знаења, вештини и ставови кои ќе ги 
поттикнат учениците да ја прифатат 

мултикултурната / мултиетничката реалност во Р. 
Македонија.  развиена свест кај учениците за 

меѓуетничка интеграција и толеранција, 
надминати предрасуди и стереотипи, намалување 

на насилство кое се базира на меѓуетничка 
нетрпеливост, развиена почит кон различните од 
себе и прифаќање вредности на другите култури.

Следење на реализацијата на 
самостојни мултикултурни 

работилници 

Септември, 2019 –
март, 2020

Директор, 
членови на СИТ –

от 
Наставници

Увид во реализацијата на самостојните 
мултикултурни работилници на часовите на 

одделенската заедница, изработени  извештаи од 
реализацијата на планираните активности.   

Потпишување на меморандум за 
партнерство  со О.У “Бедри Тахири” –

Долно Свиларе 
Февруари, 2020

Директор, 
членови на СИТ –

от 

Ученици, 
наставници, 

Локална заедница,

Потпишан меморандум за партнерство  со О.У 
“Бедри Тахири” – Долно Свиларе. - Постигнат 

договор за спроведување на заеднички активности 
-Испратена апликација за добивање грант за 

спроведување на заеднички активности

Подготовка на иконографија во 
училиштето

Континуирано
Наставници, 
ученици од            

I - IX одд.

Училиште, 
ученици 

Естетско уредена мултиетничка иконографија во 
училиштето која ќе ги потсетува учениците за 

неопходност од толеранција помеѓу сите етнички 
заедници и за надминување на меѓуетничката 

нетрпеливост.

Поднесување на апликација за 
реновирење -поставување на ограда  

околу училиштето (USAID,US European 
command,Македонски Центар за 

Граѓанско Образование)

Февруари, 2020

Директор, 
координатор на 
ММИО Јулијана 
Гугоска,Гордана 

Насковска, 
педагог

Училиште, 
ученици

Подобрена хигиена  во учишиниот двор и  
намалени ризици по безбедноста учениците.
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Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Одобрена  апликација за реновирење 
-поставување на ограда  околу 

училиштето (USAID,US European 
command,Македонски Центар за 

Граѓанско Образование)

Јуни, 2020

Директор, 
координатор на 
ММИО Јулијана 
Гугоска,Гордана 

Насковска, 
педагог

Училиште, 
ученици

Подобрена хигиена  во учишиниот двор и  
намалени ризици по безбедноста учениците.

Одржување на состаноци за 
утврдување на приоритетот за 

реновирање-ограда и подготовка на 
потребна документација

24.06.2020 и 
30.06.2020

Директор, 
координатор на 
ММИО Јулијана 
Гугоска,Гордана 

Насковска, 
педагог,психолог, 
претставнициод 

Општината,родит
елите и 

учениците

Училиште, 
ученици

Утвредн приоритет за реновирање и подготвена 
потребна документација.

Изработка на  Годишен извештај за 
реализирани активности од проектот 
на УСАИД „Меѓуетничка интеграција 

во образованието“

Јуни, 2020
Координатор на 
ММИО Јулијана 

Гугоска 

Училиште, локална 
самоуправа, МОН  

Увид во реализираните проектни  активности  во 
училиштето во текот на учебната  2019 / 20 година.
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ТИМ ЗА УЧИЛИПНА ИНТЕГРАЦИЈА
Директор: Ѓурѓица Баталакова
Координатор: Јулијана Гугоска
Членови: Јана Бошковска, Елена Апостолова, Маја Арсовска, Ана Атанаскова 
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Реализирана програмска 

активност.

Време на 

реализација
Реализатор Целна група

Постигнати цели 

и остварени ефекти

Изработка на Годишна Програма за 

работа 24.08.2019

Маја Арсовска

Ирена Младеновска
Ученици  од 

предметна

Поттикнување на учениците да 

препознаваат етичко однесување како и 

да го промовираат истото во 

секојдневниот живот.

Прашалник за учениците 08.09.2019

Маја Арсовска

Ирена Младеновска
Ученици  од 

предметна

Да се согледаат предзнаењата на 

учениците.

Формирање на тимови од учениците 

од 8 и 9 одд. за реализација на 

едукативни работилници
10-15.09.2019

Маја Арсовска

Ирена Младеновска

Ученици  од 

предметна 

настава

Усовршување на вештините за критичко 

размислување кај учениците.

Причини и последици од корупцијата 16.10.2019                
Маја Арсовска

Ирена Младеновска

Ученици  од 

предметна 

настава

Да знаат за облиците во кои може да се 

појави корупцијата и начинот на 

спречување и заштита од истата;                           

Да го сфатат штетното влијание на 

корупцијата во општеството.

Предавање на тема: Антикорупција
12.11.2019 

05.12.2019

Маја 

Арсовска

Ирена Младеновска

Ученици  од 

предметна 

настава

Запознавање со одредени поими,  

можност за заштита и превентивно 

делување кон корупциските активности.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА 
АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА на УЧЕНИЦИТЕ
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Реализирана програмска 

активност.

Време на 

реализација
Реализатор Целна група

Постигнати цели 

и остварени ефекти

Едукативна работилница                           

„Социјален притисок‘‘ 10.12.2019

Маја Арсовска

Ирена Младеновска

Ученици  од 

предметна 

настава

Запознавање на учениците со 

значењето на „Одолевање на социјален 

притисок“.

Предавање на тема: 

Човекови права и корупција 12.02.2020
Маја Арсовска            

Ирена Младеновска

Ученици  од 

предметна 

настава

Оспособени ученици за изнаоѓање 

начини за превентивното делување 

против коруптивното однесување.

Работилница:                                           

Човекови права и корупција
27.02.2020

Маја Арсовска            

Ирена Младеновска

Ученици  од 

предметна 

настава

Оспособени ученици за изнаоѓање 

начини за превентивното делување 

против коруптивното однесување.

Координатор:  Маја Арсовска
Членови: Ирена Младеновска, Јасна Матевска, Биљана Ристеска, Зора Антевска
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ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНО – ВОСПИТНИОТ КАДАР

Вклучување на наставнниот кадар во обуки, семинари и други активности за континуиран професионален развој и ефикасна 
настава. Работа во согласност со барањата на современата настава. Посета на обуки и семинари, размена и пренесување на 
стекнати искуства со останатите наставници. Одржување отворени часови, воннаставни активности, истражувања и Стручни 
активи за размена на искуства и позитивни наставни практики.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Реализирана програмска 
активност

Време на
реализација

Реализатори Целна група
Постигнати цели 

и остварени ефекти

Изработка на Личен план за 
професионален развој

Август, 2019
Наставници, 

стручни соработници
Наставен 

кадар

Идентификувани потреби за личен професионален 
развој, користејќи ги резултатите од 

саморефлексијата.

Одобрување на изработените                             
Лични планови за професионален 

развој 
Август, 2019 Директор 

Наставен
кадар

Одобрени Лични планови за професионален развој 
на наставниците и стручните соработници, согласно 

приоритетите на училиштето и расположливите 
ресурси.   

Анализа на изработените лични 
планови за професионален развој 
и планирање на идни активности 

Август, 2019
Тим за професионален 

развој
Наставен 

кадар

Извршена анализа заради добро  планирање на 
професионалниот развојна наставниот кадар со 

примена на разновидни облици на стручно 
усовршување согласно потребите на вработените и 
поефикасно користењена сопствените ресурси на 

училиштето.     

Донесување на Годишна програма 
за работа на тимот за 

професионален развој на 
наставниците

Август, 2019
Тим за професионален 

развој
Училиште, 

наставен кадар

Запознаен наставен кадар со целокупните 
планирани активности и нивното спроведување, 

усвоена годишна програма за професионален развој.
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Реализирана програмска 
активност

Време на
реализација

Реализатори Целна група
Постигнати цели 

и остварени ефекти

Обука на директори за 
реализација на

регионалната програма
„Училишта на 21 - от век“

19 - 20.08.2019
МОН,

Британски совет
Директор             

Ѓурѓица Баталакова

Обучени директори за давање поддршка на 
наставниот кадар за развивање на вештините за 

критичко размислување и решавање проблеми  и 
дигиталните вештини. Доделени одреден број на 

уреди за кодирање Микро бит кои ќе останат 
сопственост на училиштата. 

Тридневна обука на наставници
за реализација на 

регионалната програма
„Училишта на 21 - от век“

27.08.2019 
29.08.2019 
30.08.2019

МОН, 
Британски совет

Предметни наставници: 
Ирена Младеновска, 
Валентина Поповска,                  

Јасна Матевска, 
Јагода Арсовска, 
Јулијана Гугоска, 
Иво Давидовски, 
Соња Стевкова, 

Гордана Насковска

Развиени компетенции на наставниците за 
зајакнување на вештините кај учениците за критичко 

размислување, оспособување на учениците за  
решавање проблеми и подобрување на дигиталните 

вештини на учениците на возраст од 11-15 години 
преку наставни и воннаставни активности.  Стекнати 

знаења и вештини за кодирање со користење на 
уредите за кодирање Микро бит. 

Обука за нови наставни програми 
по предметот музичко 

образование од VI - IX одд.
11.09.2019 БРО

Предметен наставник
по музичко образование 

Ангела Димитријевиќ

Развиени компетенции на наставниците за 
реализација на новите наставни програми за 

наставниот предмет музичко образование во 6,7,8, и 
9 одделение, воведени наставници во новиот пристап 
во наставата и учењето на музичкото образование со 

активно вклучување на учениците.

Обука за примена на тандем 
настава по предметот
Физичко и здравствено 

образование во прво одд.

16.09.2019

БРО, 
Факултет за физичко 
образование, спорт и 

здравје

Одделенски наставници 
кои предаваат во прво 

одделение: 
Верка Стратиева, 

Наташа Богатиноска, 
Ивана Нојкиќ, 

Славица Марковска, 
Весна Башеска, 
Маја В. Ставров, 
Игор Наковски  и 

предметен наставник 
Ертан Ибраими

Обучени наставници за реализација на тандем 
настава по физичко и здравствено образование,  

стекнати компетенции за унапредување на наставата 
по физичко и здравствено образование во прво 
одделение со примена на вежби за спречување 
деформитети во развојот на децата (сколиоза, 

кифоза, лордоза) и примена на игри за развивање 
координација, снаодливост, агилност и брзина.
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Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатори Целна група
Постигнати цели 

и остварени ефекти

Дисеминација на обука
од проектот 

„Училишта на 21 - от век“
на тема  „Критичко 

размислување,
решавање проблеми

и употреба на микро бит“

26.09.2019 
30.09.2019

Предметни наставници: 
Ирена Младеновска, 
Валентина Поповска,                  

Јасна Матевска, 
Јагода Арсовска, 
Јулијана Гугоска, 
Иво Давидовски, 
Соња Стевкова, 

Гордана Насковска

Наставници ,
стручни соработници

Обучени наставници за зајакнување на 
вештините кај учениците за критичко 

размислување, оспособување на учениците за  
решавање проблеми и подобрување на 

дигиталните вештини на учениците на возраст 
од 11-15 години преку наставни и воннаставни 

активности.  Стекнати знаења и вештини за 
кодирање со користење на уредите за кодирање 

Микро бит. 

Работилница на тема
„Родови перспективи 

низ историјата“
04 - 06.10.2019

Форум за граѓански 
мировен сервис, 
Асоцијација на 

наставници по историја 
од Македонија

Предметни наставници: 
Ирена Младеновска,

Маја Арсовска

Отворени нови перспективи во изучувањето на 
историјата земајќи ги предвид родовите 

идентитети,  продуциран едукацијски материјал 
и подготовка на наставни планови кои ќе 
послужат во работата на наставниците по 

историја за основно и средно образование.

Основен онлине курс за 
инклузивно образование

Октомври, 2019
Биро за развој на 

образованието
Наставници 

Стекнати знаења и вештини за идентификација и 
работа со ученици со посебни образовни 

потреби, дадени насоки за поуспешна инклузија 
на учениците со ПОП во наставниот процес.      

Работилница на тема
„Социјално и емоционално 

учење – предизвици
на младите луѓе“

16.10.2019
Катедра за прихологија 

при универзитетот 
Американ Колеџ

Елена Апостолова 
(одделенски наставник), 
предметни наставници: 

Соња Стевкова, 
Драгица И. Стојаноска, 

Јулијана Гугоска

Стекнати сознанија за предизвиците на младите 
луѓе во текот на образованието и животот, 

презентирани статистики и начини за 
справуивање со стресот.
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Реализирана програмска
активност

Време на 
реализација

Реализатори Целна група
Постигнати цели 

и остварени ефекти

Конференција на тема 
„Образование за сите - јазик за 

сите во училиште“
15.11.2019

Здружение за 
унапредување на 

образование, култура и 
спорт „Образование за 

сите“

Предметни наставници: 
Драгица И. Стојаноска, 

Јулијана Гугоска

Запознаени наставници и стручни соработници 
со начинот на спроведување на инклузијата во 

образовниот процес, споделени позитивни 
практики за инклузијата во образованието во 

Австрија.

Работилница на „TOOLS FOR 
CHANGE“ – Алатки за промени“ 

(Дисеминација на обука од 
Проект Еразмус +, реализирана во 

Крајова Романија )

19.11.2019 ООУ „Јоаким Крчоски“

Валентина Алексовска 
(педагог), 

Розалинка Симоновска 
(психолог), 

предметни наставници: 
Јагода Арсовска, 

Гордана Насковска

Стекнати нови професионални компетенции на 
наставниот кадар за работа со ученици со 

несоодветно однесување и агресивни испади со 
примена на нови начини на ненасилна 

комуникација со ученици со несоодветно 
однесување (Методи: Психодрама, Relational 

communications, Drumming, Терапија со хумор и 
разонода), успешно извршена едукација на 
наставниот кадар за недискриминаторски, 

еднаков и фер приод кон сите ученици.

Интерна работилница со 
надворешни обучувачи 

„Апликации за поддршка на 
технологијата во наставата“

20.11.2019

ООУ „Мирче Ацев“ -
Скопје, Здружение за 

унапредување на 
образованието КОНЕДУ 

ГЛОБАЛ - Скопје

Одделенски 
наставници

Стекнати знаења и вештини за примена на 
информатичко - комуникациска технологија во 
наставата преку соодветни апликации, алатки и 

едукативни игри симнати од Интернет.

Конференција „Проширување на 
акцијата за ставање крај на 
насилството врз децата на 

Западен Балкан“

28 - 29.11.2019
Влада на РСМ, 

УНИЦЕФ

Валентина Алексовска 
(педагог), 

Розалинка Симоновска 
(психолог), 

Ана Атанаскова 
(специјален едукатор и 

рехабилитатор), 
предметни наставници: 

Јагода Арсовска, 
Маја Арсовска

Потврдена заложба на земјите на Западен 
Балкан и споделени позитивни практики за 

ставање крај на насилството врз децата. Стекнати 
сознанија за влијанието на превенцијата, 

отпорноста и специјализиранта детска заштита 
за спречување траума, намалување на ефектите 

од негативните искуства, ублажување на 
токсичниот стрес, со единствена цел децата да го 

достигнат својот целосен потенцијал и да се 
остваруваат правата на децата.
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Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатори Целна група

Постигнати цели 

и остварени ефекти

Семинар за професорите и 
наставниците по географија во 

основните и средните училишта
26.12.2019

Македонско
географско друштво

Предметни наставници: 
Сузана Ангелевска, 

Сунчица М. Стојановиќ

Одбележан јубилоеј 70 години од постоењето на 
Македонското географско друштво преку 

ресторспектива на реализираните активности на 
друштвото, запознаени наставници со процедурата 

за реализација на натпреварите по географија од 
повисок ранг во учебната 2019 / 20 година. 

Обука на тема:      
„Развој на вештини кај наставниците за 

претприемачко образование“ 
10.01.2020

Национален центар за 
развој на иновации и 

претприемачко учење

Предметен наставник                  
Маја Арсовска

Едуцирани наставници за реализација на 
наставаната програма по предметот Иновации, 
развиени вештини за идентификација на шест 

водечки принципи за развивање на претприемачки 
компентенции кај учениците

Завршен настан за промоција на 
резултатите на проектот 

Имплементација на конвенцијата за 
првата на детето во Македонија 

28.01.2020 Коалиција СЕГА
Предметен наставник                  

Маја Арсовска

Презентирани постигнувања на Преоктот во период 
од 2011 - 2019 година и промоција на „Водич за 

ученичко учество, ученичко организирање и заштита 
на детските права во основните училишта“

Панела дискусија: „Младите и 
европските вредности“ 

03.02.2020 Коалиција СЕГА

Розалинка Симоновска 
(психолог), 

Сунчица М. Стојановиќ 
(предметен наставник), 

ученици членови на 
Училишен парламент

Отворена поширока дебата за актуелните трендови 
кај младите во поглед на примената на европските 

вредности, наспроти влијанието и улогата на 
различните институции и граѓански организации врз 

градењето на тие вредности согласно европските 
стандарди и практики.

Работилница за имплементација на 
новиот предлог модел на проценка за 
дополнителна образовна, здравствена 

и социјална поддршка на дете или 
младинец базиран на меѓународната 
класификација на функционирањето -

МКФ 

18.02.2020
Сојуз на специјални 

едукатори и 
рехабилитатори 

Ана Атанаскова 
(специјален едукатор и 

рехабилитатор), 
Розалинка Симоновска 

(психолог)

Запознаени стручни соработници со начинот на 
работа на комисијата за функционална проценка и 
местополжбата на Центарот заради упатување на 

родители на деца и младинци.
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Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатори Целна група

Постигнати цели 

и остварени ефекти

Обука за интеркултурно образование, 
со онлајн работилници                                 

18.02.2020 
08.06.2020 
22.06.2020

Тренинг центар за 
интеркултурно 

образование при 
Нансен Дијалог Центар 

Скопје, МОН, 
Совет за интегрирано 

образование на 
Северна Ирска 

(НИЦИЕ).

Предметен наставник 
Гордана Насковска

Стекнати знаења за концептот на интеркултурно 
образование како современа образовна тенденција 

и тренд. Развиени три вида на вештини и 
компетенции: персонални и интерперсонални 

компетенции, крос-курикуларни компетенции и 
когнитивни и креативни вештини. Надминати 
стереотипи и предрасуди во мултикултурни 

училишни средини.  Разменети знаења и искуства за 
успешни интеркултурни активности.

Презентација на јавен повик 
„Предизвик за млади истражувачи 3“ 

25.02.2020
Фонд за иновации и 
технолошки развој

Предметни наставници: 
Иво Давидовски, 

Валентина Поповска

Поттикнати наставници за препознавање на своите 
способности, усовршување на своите вештини и 

соработка во насока на остварување на заеднички 
цели.

Обука: Teaching Online - using the 
coursebook and using breakout rooms 

(онлајн обука)
20.03.2020 British Council

Предметен наставник 
Гордана Насковска

Совладани приоди на настава на далечина.

Вебинари: Planning Projects 
(Планирање проекти), Apps for the 

virtual classroom and self-study 
(Апликации за виртуелна училница и 
самостојно учење), Feedback and Error 

Correction (Фидбек и поправање 
грешки), Student Set Goals (Цели 

поставени од учениците)

01. - 28.04.2020  
(4 онлајн обуки 

по 60 мин.)
Education First

Предметен наставник            
Љубица Петковска

Поуспешно планирање проекти, запознавање со 
апликации за виртуелно учење, подобар увид во 

начините на оценување на учениците, 
поттикнување на учениците сми да си поставуваат 

цели

Курс: Microsoft Teams for Educations 
(онлајн обука)

01.04.2020 Семос едукација
Предметен наставник 

Гордана Насковска
Совладани вештини за настава на далечина.
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Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатори Целна група

Постигнати цели 

и остварени ефекти

Combining exam and life skills 
(комбинирање на тестирање со 

животни вештини)
01.04.2020

Cambridge Exam 
Preparation

Предметен наставник             
Љубица Петковска

Стекнати компетенции за поуспешна изработка на 
тестови.

Онлајн предавање на тема: „BASE 
интерперсонална комуникација“ 

(апликација Zoom)
01.04.2020

Примал                         
Едукативен Центар

Валентина Алексовкса 
(педагог)

Стекнати знаења за дијагноза на стиловите на 
однесување на оние со кои комуницираме. 
Развиени вештини за откривање на сите тие 

профили на луѓе, нивното однесување, како и 
изнаоѓање на адекватна формула на 

интерперсонална комутаникација. Унапредување на 
меѓучовечката интеракција во секојдневниот 

професионален живот.  

Be a smart teacher – focus on your 
wellbeing (Биди паметен наставник, 

фокусирај се на своето здравје)
02.04.2020 Oxford University Press

Предметен наставник             
Љубица Петковска

Подобар увид во одржувањето на сопственото 
здравје во контекст на професијата наставник.

Обука: Teaching Online - tech tools and 
tutor presence

03.04.2020 British Council
Предметен наставник 

Гордана Насковска
Совладани технолошки алатки на настава на 

далечина

Skills for Success (Вештини за успех) 03.04.2020 Oxford University Press
Предметен наставник             

Љубица Петковска
Стекнати компетенции за развивање вештини за 

успех кај учениците.

Вебинар: „Methodical and pedagogical 
aspects of distance learning, tools, 

software and digital content“ 
(апликации: Youtube апликација, Zoom) 

11.04.2020

Друштво за 
компјутерско 
образование               

Digital school Macedonia

Валентина Алексовска 
(педагог),  

Гордана Насковска 
(предметен наставник) 

Совладани методички и педагошки аспекти за 
настава на далечина, алатки, софтвер и дигитални 

содржини.
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Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатори Целна група

Постигнати цели 

и остварени ефекти

Вебинар: „Поставите границе 
асертивно – наступајте самопоуздано 

уз уважавање других”
29.04.2020 ИК Klett Белград

Предметен наставник 
Гордана Насковска

Совладани основните начела на асертивната 
комуникација

Вебинар: „Примена алата Google Forms, 
Kahoot!, Quizizz у реализацији часова и 

тестирању ученика”
12.05.2020 ИК Klett Белград

Предметен наставник 
Гордана Насковска

Совладани образовни алатки за тестирање на 
учениците

Онлајн обука за реализација на новите 
наставни програми по англиски јазик 

од I - IX одделение 
(преку апликацијата Zoom)

22.06.2020 
23.06.2020

БРО,                                 
м-р Афродита Давко 

(советник за наставата 
по англиски јазик) 

Предметни наставници 
по англиски јазик: 
Сузана Поповска, 

Љубица Петковска, 
Драгица И. Стојаноска, 

Јулијана Гугоска 

Увид во новите наставни програми по англиски јазик 
од прво до деветто одделение кои ќе се 

имплементираат почнувајќи од септември, 2020 
година. Стекнати компетенции за изработка на нов 
модел на годишни, тематски и дневни планирања.

Онлајн обука за реализација на новите 
наставни програми по француски јазик 

за основно образование
(преку апликацијата Zoom)

23.06.2020

БРО,                        
Кети Димовска 

(советник за наставата 
по француски јазик)

Предметни наставници 
по француски јазик: 

Гоце Блажески, 
Милорад Васиќ

Развиени компетенции на наставниците за 
реализација на

новата наставна програма по
француски јазик од шесто до деветто одделение.

ASD-EAST виртуелната конференцијаза 
за ефикасна поддршка на инклузијата 

на децата со аутизам во образованието 

08.06 -
03.07.2020

ASD-EAST проект 
(Autism Spectrum 

Disorder Empowering 
And Supporting 

Teachers), поддржан од 
Еразмус плус 

програмата на 
Европската унија, 

Здружение
Сина светулка

Наставници,
стручни соработници

Jакнење на капацитетите за ефикасна поддршка на 
инклузијата на децата со аутизам во образованието, 

преку  стекнување на соодветни вештини за 
препознавање, знаења и ефективни стратегии и 

локално-соодветен тренинг, зголемување на 
компетенциите, самодовербата и пристапи при 

работата со децата со нарушување од спектарот на 
аутизам.
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Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатори Целна група

Постигнати цели 

и остварени ефекти

Работни средби на 
наставниците по активи 

По потреба 
Одделенски 
наставници, 

предметни наставници 
Наставници

Преземени активности за подобрување на 
наставната пракса, размена на искуства, успешна 
реализација на наставната програма, унапредена 

соработката  помеѓу наставниците.  

Отворени часови во одделенска  
настава (активностите подетално се 
заведени во извештај за отворени 

часови)

Континуирано
Одделенски  
наставници

Директор,                               
стручна служба, 

наставници,                               
ученици 

Унапредена настава со примена на современи 
методи, форми и техники на работа, размена на 

професионални знаења и искуства.

Стручни активи на одделенска и 
предметна настава (активностите 

подетално се заведени во извештај за 
Стручен актив)

Континуирано

Директор,                 
стручна служба, 

одделенски 
наставници, 
предеметни 
наставници

Наставен кадар
Споделени стекнати знаења за унапредување на 

наставно - воспитната работа.

Водење евиденција и документација 
за професионалниот развој на 

наставниот кадар
Континуирано

Директор,                
педагог,                 
психолог

Наставен
кадар

Увид во професионалниот развој на наставниот 
кадар. 

Извештај за реализација на ЛППР  
јуни / јули,             

2020
Наставници,                              

стручни соработници
Наставен кадар

Сознание за реализација на ЛППР во учебната 2019 / 
20 година и развојот на професионалните 
компетенции на наставниците и стручните 

соработници.

Изработка на полугодишен и годишен 
извештај за реализација на програмата 
за професионален развој на наставниот 

кадар

17.01.2019 
03.07.2020

Валентина Алексовска,                  
Јагода Арсовска

Училиште

Увид во реализираните активности од програмата за 
професионален развој на наставниот кадар во текот 

на првото полугодие од учебната                                  
2019 / 20 година.  

Членови на тимот: Ѓурѓица Баталакова (директор), 
Валентина Алексовска, Розалинка Симоновска, 
Јагода Арсовска, Наташа Богатиноска.          



Реализирана програмска
активност

Време на 
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Изработка на  Годишна програма 
за работа на Стручниот актив

Август,2019 Јагода Арсовска
Предметни
наставници 

Изработена Годишна програма со 
приоритетни активности

Разгледување и дополнување на  
програма за работа  на Стручниот 

актив
Август,2019 Јагода Арсовска

Предметни
наставници 

Запознавање и вклучување на наставниците 
во реализација на планираните активности

Водење педагошка документација 12-.09.2019
Психолог 

Розалинка Симоновска

Предметни
наставници 

Правилно ,уредно и навремено водење на 
педагошката документација

Напатствија за користење на 
училината платформа

13.03.2020 Дејан Гацевски
Наставници од предметна 

настава
Успешно најавување, навремено постирање 

на материјали на училишна платформа

Напатствија за начинот на 
уредување на материјалите кои с 

постираат за учениците
20.03.2020

Пседагог Валентина 
Алексовска

Наставници од предметна 
настава

Прегледност, содржајност  во поставените  
материјали на училишната платформа

Напатствија за аплицирање за 
првенец на генерација и првенец 

на одделение
13.05.2020

Комисија за избор на 
првенец на генерација

Наставници од предметна 
настава

Доставени комплетни апликации според 
насоките во конкурсот
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СТРУЧЕН АКТИВ НА ПРЕДМЕТНИТЕ НАСТАВНИЦИ

Координатор: Јагода Арсовска
Заменик: Валентина Поповска



Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Изработка на Годишна програма 
за работа на Стручниот актив во 

учебната 2019/2020
Август, 2019

Соња Трпеска,
Наташа Богатиноска Одделенски наставници

Изработена Годишна програма 
за Стручен актив

Разгледување  на програмата за 
работа на Стручниот актив за 
учебната 2019/2020 година

Август, 2019
Соња Трпеска,

Наташа Богатиноска
Одделенски наставници

Запознавање на одделенските наставници 
со активностите кои ќе се реализираат во 

текот на учебната 2019/2020 година

Водење на педагошка 
документација

Септември , 2019
Педагог – Валентина 

Алексовска
Одделенски наставници Правилно и уредно водење на 

педагошката документација

Избор на нагледни средства и 
помагала

(разгледани каталози и понуди од 
„Просветно дело“, „Тримакс“, 

„Арс Ламина“, „Дафка“)

Јануари, 2020
Педагог – Валентина 

Алексовска
Одделенски наставници

Избрани наставни средства и помагала за 
набавка според потребите на 

одделенските наставници за реализација 
на поквалитетна настава.

Напатствија за користење  на 
училишната платформа

13.03.2020 Дејан Гацевски Одделенски наставници
Успешно најавување,навремено 

постирање на материјали на училишна 
платформа

Напатствија за начинот на 
уредување на материјалите кои се 

постираат за учениците
20.03.2020

Педагог – Валентина 
Алексовска Одделенски наставници

Прегледност,содржај-ност во поставените 
материјали на училишната платформа

Напатствија за аплицирање за 
првенец на генерација  и првенец 

на одделение 
13.05.2020

Комисија за избор на 
првенец на генерација Одделенски наставници

Доставени комплетни апликации според 
насоките во конкурсот
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Цели и задачи: подобрување на квалитетот на наставата преку внесување на современи методи,форми и нагледни средства во наставниот процес;* 
зголемување на мотивацијата и одговорноста на наставниците за сопствено напредување;*осовременување на воспитно-образовниот процес преку 

реализирање на Наставните планови и програми;* Меѓусебно помагање во изработувањето на годишните програми преку пренесување на искуства од 
примена на стратегии и техники во претходното одделение.* подобрување на успехот и дисциплината*меѓусебно помагање и координирање на 

активностите на наставниците*споделување на искуства и дидактички стратегии во функција на образовниот процес*користење на ИКТ во наставата

СТРУЧЕН АКТИВ НА ОДДЕЛЕНСКИТЕ НАСТАВНИЦИ

Координатор: Наташа Богатиноска
Заменик: Соња Трпеска



Цели

Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Конструирање на Советот на родители за 
учебната 2019/20 година; Презентација на 

годишниот извештај на училиштето за 2018/19 
година; Презентација на годишната програма 

на училиштето за 2019/20 година; Презентација 
на програми за екскурзии за 2019/20 година; 
Информации за исхрана на учениците: топол 

оброк (настава со продолжен престој од I до III 
одделение) и ужинка (од IV до IX одделение); 

Одлука за набавување, дистрибуирање и начин 
на плаќање на детски списанија наменет за 

учениците од I до IX одделение; Известување 
за аплицирање за парични права од детска 

заштита; Тековни информации. 

12.09.2019
Претседател на 

Совет на родители,  
директор 

Претставници
на Совет на 
родители

На првиот состанок се конструираше Советот 
на родители за учебната 2019/20 година; 

Присутните беа информирани за годишниот 
извештај од изминатата учебна 2018/19 год.; 

Беше презентиран годишниот извештај на 
училиштето за престојната учебна 2019/20 

год.; Презентирана беше програмата за 
екскурзии за 2019/20 год.; Беше дадена 

информација за исхраната на учениците за 
топол оброк и ужинка; Се разговараше за 

начинот на дистрибуирањето на списанијата 
во училиштето; Присутните се известија за 

начинот на аплицирањето за парични права 
за детска заштита; Беа дадени потребни 
информации за почетокот на учебната 

2019/20 година.
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СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ

Цели: да ги согледа вистинските проблеми и потреби во училиштето, да се вклучи во различни училишни активности и да 
даде свој придонес според можностите, интересите, да им помага на наставниците во работата со учениците, да организира и 
даде поддршка за различни училишни акции, манифестации, активно да учествува во решавањето на различни проблеми во 
училиштето, да учествува во донесувањето на важни одлуки во училиштето. Задачи: афирмирање на училиштето во локалната 
заедница, унапредување на работата на училиштето, подобрување на резултати кај учениците. 



Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Анализа на успехот и поведението во 
првото тримесечие во учебната 2019/20 

година; Новогодишниот продажен 
хепенинг- начин на  реализација и 

намена на средствата од Новогодишниот 
хепенинг - мото; Одлука за учество за 

набавка за топол оброк (групна, 
поединечна) и формирање на тричлена 

комисија; Предлози за одбележување на 
75 тиот јубилеј на училиштето; 

Информација за изградба на ботаничка 
градина; Тековни прашања (дневен 

престој, водоводна мрежа, обновување 
на застарени и исушени тревни 

површини, обележување на пешачки 
премин, допис за поставување на 

столбчиња пред училишната зграда, 
информација за избор на фотограф, 

избор за превоз поврзано со проектот: 
учиме, патуваме, се дружиме, 

информација за реконструкција на дел 
од оградата околу училиштето); Почеток 

на зимскиот распуст на учениците од 
01.01.2020 година.   

28.11.2019

Претседател на
Советот на родители,

психолог,
дефектолог, 

Претставници на 
Совет на родители

Прочитан беше извештајот за успех во 
првото тримесечие од оваа учебна 

година;  Беше дадена информација за 
начинот на организирањето на 

Новогодишниот хепенинг и дека 
собраните средства ќе се наменат за 

изградба на ботаничка градина и 
просторија за пинг понг во салата за 

физичко и здравстено образование; Се 
формираше тричлена комисија за 

учество за набавка за топол оброк; Беа 
кажани предлози за одбележувањето на 

75 тиот јубилеј на училиштето; 
Присутните беа информирани за 

изградбата на ботаничка градина во 
училишниот двор; Се разговараше 

поединечно за сите поточки од точката 
за тековни прашања- се даваа мислења и 
предлози за нивна реализација; Се даде 
информација за почетокот на зимскиот 
распуст на учениците кој започнува од 

01.01.2020 година до 20.01.2020 година. 
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Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Анализа на успехот и поведението на 

учениците во првото полугодие во 

учебната 2019/20 година; Извештај од 

реализираниот новогодишен хепенинг и 

употреба на собраните средства; 

Изготвување барање за прибирање на 

понуди за екскурзии, објавување оглас; 

Одлука за избирање на агенција за 

превоз на ученици без објавување на 

оглас, според критериумите за превоз на 

деца (Интерен проект: „Учиме, патуваме, 

се дружиме“); Тековни информации ( I 

одделение бесплатна ужинка, дневен 

престој).

30.01.2020
Директор,  претседател 

на Советот на родители

Претставниците на 

советот на родители, 

наставници 

На овој состанок беше презентиран 

успехот и поведението на учениците во 

првото полугодие во учебната 2019/20 

година; Беа дадени информации од 

реализираниот новогодишен хепенинг и 

за што ќе се наменат собраните 

средства; Се разговараше за потребата 

од изготвување барање за прибирање на 

понуди за екскурзии и начинот на 

објавување оглас; Присутните се 

известија и за начинот на избирање на 

агенција за превоз на ученици без 

објавување на оглас, според 

критериумите за превоз на деца за 

Интерниот проект: „Учиме, патуваме, се 

дружиме“; Беа кажани и тековните 

информации за ( I одделение  дека ќе 

имаат бесплатна ужинка, како и за 

дневниот престој).
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Kooрдинатор: Татјана А.Рафајловска
Заменик: Маја Пачемска
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ОДРЖАНИ РОДИТЕЛСКИ И ДРУГИ СРЕДБИ СО РОДИТЕЛИТЕ

Запознавање на родителите со успехот и поведението на учениците и активности за   

работа предвидени од  училиштето  во одредени периоди.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатори Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Општа родителска средба 
од  I до V  одделение

04.09.2019                                                
Одделенски 

раководители 
од  I до  V одделение

Родители на ученици 
од I – V одд.

Запознаени родители со наставниот план и 
програма за работа и со сите активности кои се 
планирани од училиштето што ќе се реализраат 

во текот на учебната година.                             

Општа  родителска средби 
од VI  до IX одделение

05.09.2019     
Одделенски  

раководители од  
VI до IX одделение            

Родители на ученици 
од VI – IX одд.. 

Запознаени родители со наставниот план и 
програма за работа и со сите активности кои се 
планирани од училиштето што ќе се реализраат 

во текот на учебната година.                             

Родителска отворена средба 
од  I до V одделение

07.11.2019( III б одд.),      
13.11.2019, 
22.01.2020,

29.01.2020 (IV б одд.)  

Одделенски 
раководители  и сите 

предметни наставници 
кои предаваат во 

одделенска настава
од I до V одделение   

Родители на ученици 
од I – V одд.

Запознаени родители со постигнатиот  успех и 
поведение на учениците во текот на првото    
тримесечие од учебната 2019 / 20 година.

Известени родители за напредокот на 
учениците по секој наставен предмет преку 

реализраните индивидуални разговори. 

Родителска отворена средба од  
VI до  IX одделение

15.11.2019,        
20.11.2019 (VII б одд.),      

21.11.2019
( IXа, IX б  и Ixв одд.), 

23.01.2020

Одделенски 
раководители од   
VI до IX одделение

Родители на ученици 
од VI – IX одд.. 

Запознаени родители со постигнатиот  успех и 
поведение на учениците во текот на првото    
тримесечие од учебната 2019 / 20 година.

Известени родители за напредокот на 
учениците по секој наставен предмет преку 

реализраните индивидуални разговори. 
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Реализирана програмска
активност

Време на реализација Реализатори Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Индивидуални  средби 
на родителите  со 

одделенските  
наставници од         

I  до V одделение

Во текот на 
Годината според даден 
распоред  за приемни 

денови на наставниците 
(еднаш во неделета )   

Одделенски 
наставници и 

предметни 
наставници кои 

предаваат од
1 до 5 одд.

Родители на ученици 
од I – V одд.

Запознаени родители со постигнатиот  успех 
и поведението на учениците по секој наставен 
предмет и преземени мерки за подобрување .     

Индивидуални  средби на 
родителите  со предметмите   

наставници од  
VI  до IX одделение

Во текот на 
првото полугодие        

според даден 
распоред  за приемни 

денови на наставниците 
(еднаш во неделета )   

Предметни 
наставниците

Родители на ученици 
од VI – IX одд.

Запознаени родители со постигнатиот  успех 
и поведението на учениците по секој наставен 
предмет и преземени мерки за подобрување.

Родителска  средба од  
I до V одделение

20.04.2020
16.06.2020  

Одделенски 
наставници од

I до V одделение            

Родители на ученици 
од I – V одд.

Запознаени родители по електронски пат  за  
постигнатиот  успех и поведението на 

учениците во текот на третото  тримесечие и 
на крајот на годината. Запознаени родители за 

напредокот на учениците по секој наставен 
предмет . Дадени насоки и сугестии 

индивидуално за секој ученик со цел 
постигнување на подобри резултати.    

Родителска  средба од 
VI до VIII одделение

13.04.2020  17.06.2020
Предметни 

наставници од          
VI до IX одделение         

Родители на ученици 
од VI – IX одд.

Запознаени родители по електронски пат  за  
постигнатиот  успех и поведението на 

учениците во текот на третото  тримесечие и 
на крајот на годината. Запознаени родители за 

напредокот на учениците по секој наставен 
предмет . Дадени насоки и сугестии 

индивидуално за секој ученик со цел 
постигнување на подобри резултати.    

Запознаени родители со изучевањето на 
изборни предмети во наредната учебна 

година .
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Реализирана програмска
активност

Време на реализација Реализатори Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Родителска  средба  
за  IX одделение

11.06.2020 
Одделенски 

раководители  од           
IX   одделение         

За родителите 

Зпознавање на родителите по електронски пат  
за  постигнатиот  успех и поведение на 

учениците  на крајот на годината . 
Запознавање на родителите за напредокот на 

учениците по секој наставен предмет . 
Информираност за поделба на свидетелства и 

престојните уписни рокови во средните 
училишта. 

Изработка на Полугодишен  и 
Годишен извештај за 

соработка со родители во
учебната 2019/20 година 

14.01.2020 
Јуни, 2020

Психолог Училиште

Изработен Полугодишен  и Годишен извештај 
за реализираните активности  во текот на 

учебната 2019 /20 година како дел од 
Програмата на  планирани родителски средби 

во Годишната програма на училиштето.

Координатори: Розалинка Симововска,  Валентина Алексовска                                                                                                         



Цел: Зајакнување на врската родител – наставник – ученик и унапредување на воспитната компонента во воспитно – образовниот процес во 
училиштето.

Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Посета на ботаничка градина на ПМФ и 
предавање

16.09.2019
Катица Делевска, Соња Трпеска 
(наставници), Анета Трајковска 

(родител)

Ученици од
3в одд.

Стекнување сознанија за градба на 
растенијата, начин на одгледување, 

гледање под микроскоп, изработка на 
хербариум.

Посета на работно место - винарија Стоби и 
археолошкиот локалитет, предавање

25.09.2019

Катица Делевска, Соња 
Трпеска, Зора Антевска, Маја 

Пачемска (наставници), 
Катерина Симоновска 

(родител)

Ученици од 
3б и 3в одд.

Запознавање со начинот на 
производство на вино, запознавање со 
нашето подалечно минато и значењето 

на археолошкиот локалитет.

Посета на музеј на хидроцентрала Матка 26.09.2019
Катица Делевска, Соња Трпеска 

(наставници), Павлинка и 
Бобан Живковски (родители)

Ученици од
3в одд.

Запознавање со начинот на добивање 
на електрична енергија, податоци за 
почетоците на електрификацијата, 
примена на електричната енергија. 

Посета на контрола на летање и аеродром 
Скопје

27.09.2019
Маријана А.Маневска 

(наставник), Марина Ќироска 
(родител)

Ученици од
5б одд.

Запознавање со работата на контролата 
на летање, стекнати сознанија за 

воздушниот сообраќај.

Посета на фризерски и кројачки салон 4.10.2019
Марија Цветаноска, Татјана 
Рафајловска (наставници), 
Ирена Крстевска (родител)

Ученици од 
2в одд.

Запознавање со професиите фризер и 
кројач, начинот на правење фризури и 

начинот на кроење и шиење.
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Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Еко ден - еколошка акција за 
чистење на училишниот двор, 
садење на зимзелени дрвца

5.10.2019

Александра Ј.Стојаноски, Ана Робева 
(наставници), Кирил Стојаноски, 

Маријана Мицевска, Тина Бојовска 
(родители)

Ученици од 
2б одд.

Исчистен училишен двор, насадени 
зимзелени дрвца, грижа за почиста и 

поздрава животна средина, развивање на 
еко свеста кај учениците.

Посета на изложбен центар Матка и 
црква Св.Андреј

18.10.2019

Александра Ј.Стојаноски, Ана Робева 
(наставници), Тина Бојовска, Кирил 

Стојаноски, Дејан Николовски 
(родители)

Ученици од
2б одд.

Запознавање со начинот на добивање на 
електрична енергија, податоци за 
почетоците на електрификацијата, 
примена на електричната енергија, 

стекнати сознанија за црквата Св.Андреј 
како дел од нашата култура и традиција.

Родителски отворени средби во 
одделенска и предметна настава

13.11.2019 / 
14.11.2019

Одделенски раководители, 
предметни наставници, родители

Родители

Информирани родители за постигнувањата 
и поведението на учениците, со насоки за 

надминување на евентуалните 
потешкотии и проблеми. 

Креативна работилница - глазирање 
на керамика, изработка на 

новогодишни украси
25.11.2019

Верка Стратиева (наставник), Тања 
Богојевска (родител)

Ученици од 
1а одд.

Развивање на креативност, изработени 
новогодишни украси наменети за 

продажба на новогодишен хепенинг.

Активно слободно пладне, час по 
јога

25.11.2019
Зора Антевска, Маја Пачемска 

(наставници), Билјана Божиновска 
(родител)

Ученици од 
3б одд.

Физички активни и релаксирани ученици, 
грижа за здравјето на учениците.

Креативна работилница - изработка 
на новогодишни украси

5.12.2019
Игор Наковски, Марија Пецаноска 

(наставници), родители
Ученици од

1г одд.

Развивање на креативност, изработени 
новогодишни украси наменети за 

продажба на новогодишен хепенинг.

Креативна работилница - изработка 
на новогодишни украси (венчиња, 

икебани, честитки)
11.12.2019

Катица Делевска, Соња Трпеска 
(наставници), Павлинка Живковска, 

Елица Најдовска, Лиле Поповска 
(родители)

Ученици од 
3в одд.

Развивање на креативност, изработени 
новогодишни украси наменети за 

продажба на новогодишен хепенинг.
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Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Креативна работилница - изработка 
на новогодишни украси

12.12.2019
Маријана А.Маневска 
(наставник), родители    

Ученици од 
5б одд.

.Развивање на креативност, изработени 
новогодишни украси наменети за продажба 

на новогодишен хепенинг.

Предавање за одржување на орално 
здравје и хигиена

15.12.2019
Зора Антевска, Маја Пачемска 

(наставници), Александар 
Трајковски (родител)

Ученици од 
3б одд.

Стекнати сознанија за начини на одржување 
на орална хигиена, грижа за здравјето.

Подготовка и изведба на театарска 
претстава

16-24.12.2019
Зора Антевска, Маја Пачемска 

(наставници), Билјана 
Божиновска (родител)

Ученици од 
3б одд. родители

Успешно реализирана приредба за 
хуманитарни цели.

Новогодишни приредби 23/25.12.2019

Марија Цветаноска, Татјана 
Рафајловска Александра 
Ј.Стојаноски, Ана Робева 

(наставници), ученици 

Родители, 
ученици

Успешно реализирани приредби, собрани 
средства кои ќе се искористат за изработка 

на ботаничка градина.

Новогодишна забава 26.12.2019

Директор, предметни 
наставници, одделенски 

раководители  на паралелките 
од VI до  IX одд., родители,  

ученици

Ученици од 
предметна настава

Развиено чувство за дружење, забава, 
собрани средства кои ќе се искористат за 

поставување на ботаничка градина.

Новогодишен продажен базар 
(украси, честитки, храна)

12.12.2019
Одделенски раководители од 
одделенска настава, ученици

Родители,
ученици

Собрани средства кои ќе се искористат за 
поставување на ботаничка градина.

Поделба на новогодишни пакетчиња 
(со книги, сликовници, боенки, 

училишен прибор)
31.12.2019

Наташа Богатиноска, Ивана 
Нојкиќ (наставници), 

родители

Ученици од
1б одд.

Зголемен интерес за читање кај учениците, 
рзвивање на љубов кон книгата.

Родителски отворени средби во 
одделенска и предметна настава

22.01.2020 / 
23.01.2020

Одделенски раководители, 
предметни наставници, 

родители
Родители

Информирани родители за постигнувањата и 
поведението на учениците, со насоки за 

надминување на евентуалните потешкотии и 
проблеми. 
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Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Посета на верски објект - црква 
Св.Атанасиј

31.01.2020

Катица Делевска, Соња 
Трпеска, Верка Стратиева, 

Јана Бошковска, Валентина 
Танчевска, Маријана 

А.Маневска, Билјана Матеска, 
Ангелина Николовска 
(наставници), Илија 

Ангеловски (родител)

Ученици од
1а,2а, 3а,3в,

5а,5б,5в одд.

Запознавање со културни и верски обичаи и 
традиции, развивање на почит кон 

културното наследство.

Посета на музеј на македонската 
борба за самостојност

6.03.2020

Маријана А.Маневска, 
Билјана Матеска, Ангелина 
Николовска (наставници), 

Драган Јовановски (родител)

Ученици од 
5а, 5б, 5в одд.

Запознавање со важни настани и личности 
од македонската историја.

Приредба по повод 8ми Март 9.03.2020
Гордана Шопкоска, Елена 

Ристова (наставници), 
ученици, родители

Ученици од 3г одд. 
родители

Одбележување на меѓународниот ден на 
жената, развивање на креативноста кај 

учениците и нивните способности за јавен 
настап.
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Координатори: Сузана Поповска, Валентина Алексовска



ЦЕЛ И ЗАДАЧИ Промовирање  и  маркетинг  на  училиштето  како  и  на  целокупните  училишни  активности.  

Рекламирање, промовирање, изработување на промотивен материјал за најзначајните училишни 

активности.

Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Прием на првачиња 02.09.2019 ООУ ,,Мирче Ацев“
Училиште, ученици

и пошироката јавност
Афирмација на училиштето преку 

WEB страна на Општината.

Проект Еразмус +
„Story teling for culture and Language 

Development"-
Прераскажани приказни за јазичен и

културен развој“ - Малта

11-15.10.2019
Соња Стевкова,
Јулијана Гугоска

Училиште, ученици
и пошироката јавност

Афирмирање на училиштето.

Ден на Општината-
положување цвеќе

20.09.2019
Директор, 

стручни соработници, 
наставници

Училиште, ученици
и пошироката јавност

Објавени активности на WEB страна
на училиштето,  на портали и ТВ.

Промовирање на училиштето преку посета
и учество во активности во МКЦ –

ликовен центар 

Ноември /
декември, 2019

Одделенски наставник 
Маја Василевска 

Ставров, 
Сара Цветкова

VI б одд. 

Училиште, ученици
и пошироката јавност

Афирмирање на. Училиштето.

Проект Еразмус +
Нашето научно патување -Турција 

14-18.12.2019
Гордана Насковска,

Марија Ризова,
Ангела Димитријевиќ

Училиште, ученици
и пошироката јавност

Афирмирање на училиштето.
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Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Проект Еразмус +
WeAre international-

претставување на училиштето во 
Романија преку традиционална 

храна,обичаи,традиции и сл.

Ноември, 2019 

Иво Давидовски, 
Гоце Блажески, 
Зора Антевска, 
Маја Пачемска 

и група ученици 
од IV – IX одд. 

Училиште, ученици
и пошироката јавност

Афирмирање на училиштето.

Проект Еразмус +
WeAre international-

посета на наставници и ученици од 
Италија,Романија,Полска и Грција -

запознавање со божиќната традиција, 
храна, обичаи и божиќни песни

Декември, 2019

Гордана Насковска, 
Марија Ризова, 

Јулијана Гугоска, 
Соња Стевковаи
и група ученици 
од VI – IX одд. 

Училиште, ученици
и пошироката јавност

Афирмирање на училиштето.

Помовирање на училиштето преку 
веб страната на Општината

-Новогодишен хепенинг
Декември, 2019

Одговорно лице од 
Општина 

Широк аудиториум Афирмирање на училиштето.

Одбележување на  смртта на
народниот херој на Мирче Ацев

04.01.2020

Директор,
Павлина Огненовска, 

Бијлана Матеска, 
Славица Марковска,  

Маријана А. Маневска

Ученици Одбележан денот на Мирче Ацев.

Едуино -наставен предмет Општество; 
Наставна единица:Улогата на културниот 

живот во Општината
03.04.2020

Одделенски наставник 
:Елена Апостолова и 

нејзините ученици од 4 
одделение.

За училиштето,учениците 
и пошироката јавност

Афирмација на училиштето WEB страна на 
општината.
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Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Одбележување на патронен празник на 
училиштето

Мај, 2020 ООУ ,,Мирче Ацев“
За училиштето,

учениците и
пошироката јавност

Одбележување на патронен празник.

Промовирање на училиштето преку ТВ 
станици, радиостаници, весници

Во текот на 
учебната година

ООУ „Мирче Ацев“ За училиштето Афирмирање на учолиштето.

Еколошко друштво -ПАКОМАК
Во текот на 

учебната година
ООУ „Мирче Ацев“

За училиштето, 
учениците и

пошироката јавност
Развивање на еколошка свест кај учениците.

Емисија:Млади лидери-ТВ АЛСАТ 
(Емисија наменета за Он-лајн настава       

23.05.2020
Одделенски 

наставник:Елена 
Апостолова

За училиштето, 
учениците и

пошироката јавност

Афирмација на училиштето WEB страна на 
општината.

Наставен предмет-Математика /наставна 
единица-Единица мерка за маса

26.05.2020
Одделенски наставник 
Валентина Танчевска

За училиштето, 
учениците и

пошироката јавност

Афирмација на училиштето WEB страна на 
општината.
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Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Наставен предмет :Природни науки-
Наставна едница -разновидна исхрана  за 

одржување на здравјето на забите 
27.05.2020

Одделенски 
наставник:Билјана 

Ристеска

За училиштето, учениците 
и пошироката јавност

Афирмација на училиштето WEB страна на 
општината.

Наставен предмет:Математика ,наставна 
единица/Литри ,милилитри

28.05.2020
Одделенски наставник: 

Гордана Шопкоска
За училиштето, учениците 

и пошироката јавност
Афирмација на училиштето WEB страна на 

општината.

Наставен предмет :Природни науки-
Наставна едница -Здрави заби.

29.05.2020
Одделенски наставник: 

Марија Пацаноска
За училиштето, учениците 

и пошироката јавност
Афирмација на училиштето WEB страна на 

општината.

Промовирање на училиштето преку ВЕБ 
страната

Во текот на 
учебната година 

Дејан Гацевски За училиштето Афирмирање на учолиштето.
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Координатор: Ана Робева
Заменик: Соња Трпеска
Членови: Маја В. Ставров,  Јасна Матевска, Дејан Гацевски            
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Информирањето на родителите и јавноста за случувањата во училиштето 
и постигнувањата на учениците се остварува преку повеќе форми и тоа:

Информации истакнати на огласните табли во училиштето;

Информации дадени за време на родителски средби;

Информации дадени за време на приемни денови:

Информации дадени за време на отворени денови;

Информации дадени од претставниците во Советот на
родители и претставниците на Училишниот одбор;

Информации објавени во училишниот весник „Бумеранг“;

Информации наведени во евидентниот лист за постигањата
на ученикот;

Информации објавени во општинскиот весник;

Информации објавени на веб страната на училиштето:
www.oumirceacev.edu.mk

Информации од проекти и настани (прием на првачиња,    
Ерзмус +, хуаманитарни акции и др.)

Информации наведени во брошурата за училиштето.

http://www.oumirceacev.edu.mk/
http://www.oumirceacev.edu.mk/
http://www.oumirceacev.edu.mk/


Цели и задачи: Естетско уредување на училишниот хол, ходниците,  училниците и кабинетите.                                                   
Изложување на информативни материјали на огласни табли за ученици, родители и наставници за активности кои се реализираат во 
училиштето                                                                                                                   
Изложување н ученички трудови на паноата во училниците и ходниците                                                           
Создавање пријатно чувство кај учениците, родителите и останатите вработени

Реалзиирани активности
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и ефекти

Уредување на училниците и 
останатите простории

Август,  2019

Директор,     
стручни 

соработници, 
наставници

Училиште, ученици, 
родители

Подготвени услови за успешна работа на училиштето и 
реализација на воспитно-образовниот процес во 

учебната 2019/20 година.

Уредување на катчињата во 
училишниот хол и ходниците во 

училиштето
Август, 2019

Наставници, 
библиотекар и  

дефектолог

Наставници, ученици, 
родители

Разубавен на естетски изглед на училишниот хол и 
ходниците.  Известени   родители и ученици со 

потребни информации за активностите на училиштето 
по катчињата во холот и пред училниците.

Уредување на бината по повод 
свечениот прием на учениците во 

прво одделение
Август, 2019 Членови на тимот

Училиште, ученици, 
родители

Разубавен  простор на училишната бина и околу бината 
и создадено пријатно чувство кај учениците , 

родителите и останатите присутни гости на свечената 
приредба.

Естетско уредување на училишниот 
хол по повод  Детската недела и 

свечениот  прием на првачињата во 
Детската организација и ПЦК

Октомври, 2019
Одговорни 

наставници, 
членови на тимот

Наставници,ученици, 
родители

Разубавен  простор на училишната бина и околу бината 
и создадено пријатно чувство кај учениците , 

родителите и останатите присутни гости на свечената 
приредба по повод Недела на детето.

ЕСТЕТСКО УРЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО
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Реалзиирани активности
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и ефекти

Садење на зимзелени дрвца и 
есенски цвеќиња во училишниот 

двор
Октомври, 2019

Одговорни 
наставници, 

ученици

Наставници,ученици, 
родители

Естетски уреден училишен двор и развиена еколошка 
свест кај учениците и вработените.

Разубавување на паноата во 
училниците и ходниците согласно 
годишните времиња и тековните 

празници

Во текот на 
првото полугодие

Наставници, 
ученици

Наставници,ученици, 
родители

Разубавен простор во читалната и запознавање на 
учениците на  раѓањето и делото на нашиот Патрон 

Мирче Ацев .

Украсување на училниците, 
училишниот хол и останатите 

простории по повод 
Новогодишниот хепенинг и Нова 

Година

Декември, 2019

Директор, 
наставници, 

стручни 
соработници, 

членови на 
тимот, ученици

Наставници,ученици, 
родители

Украсени училници со Новогодишни елки и декорации, 
разубавен простор и создадено пријатно чувство кај 

учениците, родителите и останатите вработени.

Изработка на полугодишен и 
годишен извештај за естетско 

уредување во текот на   учебната 
2019/20 година

Јануари - јуни, 
2020

Стручни 
соработници

Училиште
Увид на реализираните активности за естетско 

уредување на училишниот простор и училишниот двор 
во текот на учебната 2019/20 година.

Координатори: Влатко Костовски, Силвија Стојкоска                                     
Членови: Ана Атанаскова, Александра Ј. Стојаноски, Гордана Шопкоска, 
Биљана Ристеска,  Валентина Танчевска



Цели и задачи Воспитно - образовната работа на ова програмско подрачје ја реализиравме со цел училиштето што повеќе да го доближиме до
средината, да го афирмираме како културен и образовен центар, како и да се стават во педагошка функција сите ресурси што може да ги понуди
локалната средина за поуспешно остварување на програмските задачи на училиштето. Преку ова подрачје ги остваривме следните задачи:
искористување на стручни, културни и материјални можности на локалната средина за подобрување на квалитетот на воспитно - образовната
дејност на училиштето, размена на знаења, мислења и искуства со наставниот кадар и стручните соработници од општинските основни
училишта, организирање прослави на празници и јубилеи, културно - уметнички, образовни, спортски и други манифестации со другите
училишта од општината и локалното население. Информирање на пошириоката јавност за работата и резултатите што ги постигнува
училиштето.
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СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО СО ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА 

Реалзиирани активности
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и ефекти

Учество на училиштето во 
активности при реализација на 

програмата за одбележување на 20 
Септември - Ден на општината  

(јавен настап на учениците, 
традиционален училишен крос 
натпревар, положување свежо 
цвеќе на споменикот, свечена 

седница)

20 - 22.09.2019

Градоначалник, 
претставници од 

локалната самоуправа,                                 
директор, стручни 

соработници, 
наставници, одговорни 

наставници, ученици

Претставници од 
локалната самоуправа, 

директори, наставен 
кадар, ученици од 

општинските основни 
училишта, граѓани на 

општината 

Изразено почитување кон ликот и делото на 
македонскиот револуционер Ѓорче Петров, 

унапредена соработка со Општината, анимирани 
ученици и афирмирано училииште, развиен 

спортски и натпреварувачки дух кај учениците, 
развиени патриотски чувства,  негување на 

културните и традиционални вредност, меѓусебно 
дружење и соработка.

Соработка со Секторот за 
образование при Општина Ѓорче 

Петров

Септември, 2019 -
јуни, 2020 

Директор стручни 
соработници, 

наставници, стручен тим 
од Општината 

Училиште,             
наставен кадар

Унапредена воспитно - образовна дејност на 
училиштето, дадени информации за реализација 

на активностите во училиштето, навремено 
пратени потребни податоци и пополнети 

прегледи, добиена стручна помош и соработка.          

Соработка со Општина Ѓорче 
Петров, установи и претпријатија

Септември, 2019 -
јуни, 2020 

Градоначалник, 
вработени во локалната 
самоуправа, вработени 

во установи и 
претпријатија, директор,         

Училишен одбор, 
административна 

служба

Училиште

Перманентна соработка со локалната самоуправа, 
установи и претпријатија, подобрени услови за 

работа на училиштето и обезбедена финансиска и 
друга помош.
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Реалзиирани активности
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и ефекти

Соработка со општинските основни 
училишта и со други воспитно -

образовни установи и институции 

Септември, 2019 -
јуни, 2020 

Директор,              
стручни соработници,  

наставници
Наставен кадар

Разменети знаења и искуства, унапредување 
на воспитно - образовната дејност, подигнато 

културно - образовно ниво и меѓусебна 
соработка.

Посета на општински основни 
училишта по повод одбележување 

на  Денови на училиштата 

Септември, 2019 -
јуни, 2020 

Директор,                                     
стручни соработници, 

наставници

Општински основни 
училишта 

Унапредена соработка со општинските 
основни училишта, подигнато културно –
образовно ниво  и развиени патриотски  

чувства.

Учество на спортски манифестации 
организирани од Општината 
(активностите се заведени во 

извештајот за Училишен спорт) 

Септември, 2019 -
јуни, 2020 

Членови на  спортски 
секции, одговорни 

наставници Илија Јанковски 
и Златко Чубриноски,               

ученици од VI до IX 
одделение

Ученици од 
општинските основни 

училишта

Развиен спортски и натпреварувачки дух кај 
учениците, соработка и меѓусебно дружење.

Донација на литература за деца на 
англиски јазик  (донатор МОН)

Септември, 2019

Министерство за 
образование и наука, 

предметни наставници по 
англиски јазик Љубица 

Петковска и Сузана 
Поповска

Ученици, наставници

Збогатена библиотека со литература за деца, 
примена на книгите на часовите за изучување 

на англискиот јазик, поттикнат интерес за 
читање книги на англиски јазик.

Посета на Општина Ѓорче Петров и 
средба со Градоначалникот

07.10.2019

Градоначалник,  вработени 
лица во локалната 

самоуправа, одделенски 
наставници Верка Стратиева 

и Весна Башеска, ученици 
од Iа и  Iв одделение 

Ученици од прво 
одделение 

Запознаени ученици со работата на 
Градоначалникот и Општината како 

институција.

Учество на велосипедска трка 
организиран до НВО „Ние за нас“ 

поддржана од Општина Ѓорче 
Петров

10.10.2019

Предметни наставници по 
физичко и здравстено 
образовение Златко 
Чубриноски и Илија 

Јанковски, ученици од II до 
IX одд.

Ученици од 
општинските основни 

училишта

Развиени вештини и способности за безбедно 
возење велосипед, (вклучувајќи баланс, 

контрола, тргнување, забрзување и запирање), 
довиена донација на маици и капи, меѓусебна 

соработка и дружење.
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Реалзиирани активности
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и ефекти

Учество на литертурен и 
ликовен конкурс на теми             

„Штедам, сонувам и желбите ги 
остварувам“ и „Осигуривањето и јас“ по 
повод одбележувањето на 31 октомври -
Светскиот ден на штедењето и 1 ноември 

- Светскиот ден на осигурувањето во 
организација Народната банка на 
Република Северна Македонија, 
Министерството за финансии и 

Агенцијата за супервизија за осигурување

08 - 21.10.2019

Претставници  од Народна 
банка на РМ, 

Министерството за 
финансии и Агенцијата за 

супервизија за осигурување, 
наставници, ученици  

Ученици од основни 
училишта

Поттикната креативност, имагинација и 
критичко размислување кај учениците при 

создавањето творби на темите за штедење и 
осигурување, освоени награди и афирмирани 

ученици.

Активности по повод одбележување на 
104 години од раѓањето на нашиот 

патрон Мирче Ацев
19.10.2019

Директор, стручни 
соработници, предметни 

наставници по македонски 
јазик, наставници, ученици, 
претставници од Сојузот на 

борците

Претставници од 
Сојузот на борците, 

наставен кадар, 
ученици

Негување на историските вредности, 
покажана почит кон народниот херој Мирче 

Ацев,  развиени патриотски чувства, поттикнат 
интерес за литературно творештво, развиени 

вештини за литературно читање и унапредена 
соработка со Сојузот на борците.

Учество на книжевна манифестација 
„Есен во Гази Баба 2019“ (археолошки 

локалите Тумба Маџари)
30.10.2019

Одговорен наставник 
Павлина Огненовска, Сара 

Цветкова VI б одд.

Ученици од основни 
училишта на град 

Скопје

Поттикнат интерес кај учениците за 
литературно творење и афирмирани ученици, 

меѓусебно дружење и соработка

Учество на конкурс за ликовни и 
литературни творби на тема „Заштита од 

пожари“ организиран од Општински 
противпожарен сојуз „Ѓорче Петров“

06.11.2019

Одговорни лица од 
Општинскиот 

противпожарен сојуз,  
наставници,                         

ученици од V до IX одд.

Ученици од 
општинските основни 

училишта

Поттикнат интерес за литературно и ликовно 
творење кај учениците, анимирани ученици, 

освоени награди и афирмација на 
училиштето.

Учество на Традиционален општински 
противпожарен квиз натпревар 2019 
организиран од ОППС „Ѓорче Петров“

06.11 2019

Претставници од ОППС 
„Ѓорче Петров“, директор, 

педагог, психолог, 
одговорен наставник Гоце 

Колечески, ученици од VIII и 
IX одд.

Ученици од 
општинските основни 

училишта

Развиен натпреварувачки дух, проширени 
знаења и меѓусебно дружење.
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Реалзиирани активности
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и ефекти

Учество во одбележување  на 14 
Ноември - Ден на ослободување на 

Ѓорче Петров                  
14.11.2019

Градоначалник, 
претставници од 

локалната самоуправа,                                 
директор, стручни 

соработници, наставници, 
одговорни наставници, 

ученици

Претставници од 
локалната самоуправа, 

директори, наставен 
кадар, ученици,          

граѓани на општината 

Негување на историските вредности, 
покажана почит кон значајни историски 
настани и развиени патриотски чувства, 

меѓусебна соработка и дружење.

Учество на 13 - та Меѓународна ликовна 
изложба за деца и младинци „Флора и 
фауна - извор на животот и убавината“ 

во организација на детски ликовен 
центар - Скопје, Здружение на ликовните 

педагози на РСМ

27.11.2019
Предметен наставник 

Влатко Костовски, ученици 
од VI - IX одд. 

Ученици од основните 
училишта

Развиени творечки и креативни способности 
кај учениците за ликовно изразување, 

поттикнат интерес за ликовно творење, 
развиена еколошка свест, освоена награда, 

анимирани ученици и афирмирано 
училиште..

Учество на                                                                                                             
Републичкиот детски литературен 

фестивал „Ракатки 2019“ – Скопје на 
тема „Нашите празници - убава 
традиција“ и објавување на на 

најуспешните творби 

30.11.2019, 
23.04.2020

Предметен наставник 
Павлина Огненовска, Сраа 

Цветкова VI б одд.

Ученици од основните 
училишта

Поттикнат интерес за литературно творење 
кај учениците, освоени награди и 

афирмирани ученици.

Отворен ден на СУГГС „Кочо Рацин“ за 
учениците од деветто одделение 

(заеднички работиници)
02.12.2019 

Професори, психолог, 
дефектолог, раководители 
на паралелки, ученици од 

деветто одделение

Ученици од IX одд.

Запознаени ученици со 
работата на средното училиште, 

професионална ориентација на учениците, 
продлабочена соработка помеѓу училиштата 

и меѓусебно дружење.

Учество на литературен конкурс на тема 
„Моќта на словото“ распишан по повод 

празникот Св. Климент Охридски
04.12.2019

Претставници од 
Градската библиотека 

„Браќа Миладиновци“ –
Скопје, централна 

библиотека „Другарче“, 
предметни наставници: 
Павлина Огненовска и 

Веселинка Јаневска, 
ученици од VI и IX одд.

Ученици од основни 
училишта

Проширени знаења за ликот  и делото на Св. 
Климент Охридски, поттикнат интерес кај 

учениците за литературно творење, освоени 
награди и афирмирани ученици



118

Реалзиирани активности
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и ефекти

Учество на литературен конкурс 
распишан од СУГС „Кочо Рацин“ на тема 

„Мојот детски свет“ и доделување 
награди за најуспешните творби

20.12.2019

Предметни наставници: 
Павлина Огненовска и 

Веселинка Јаневска, 
ученици од 6 и 9 одд.

Ученици од 
општинските основни 

училишта

Поттикнат интерес за литературно творење 
кај учениците, освоени награди и 

афирмирани ученици.

Новогодишна театарска претстава 
„Писмо до Дедо Мраз“ и поделба на 

новогодишни пакетчиња на учениците 
од прво одделение во организација на 

Општина Ѓорче Петров

26.12.2019

Градоначалник, 
претставници од 

локалната самоуправа, 
актери,                                  

одделенски наставници,           
ученици од прво одд.

Ученици од  I одд. од 
општинските основни 

училишта

Поттикнат интерес кај учениците за следење 
на театарски претстави, стекнати навики за 

културно однесување во културни установи, 
весело одбележување на Нова година и 

ведро расположение.

Соработка со Поликлиника Ѓорче Петров 
(активностите се заведени во извештајот 

за Грижа за здравјето на учениците: 
едукативни работилници, систематски 
прегледи, вакцинации, стоматолошки 

прегледи и залевање заби)

Септември, 2019 -
јуни, 2020 

Здравствени работници од 
Поликлиника          Ѓорче 

Петров, педагог, психолог,              
раководители на 

паралелки,             ученици 

Ученици од  I до IX одд.

Едуцирани ученици за правилно одржувње 
на забите и превенција од болести на забите, 
увид во здравствената состојба на учениците, 

следење на развојот на учениците и 
превенција од заразни заболувања.

Учество во еколошката акција 
организирана од ПАКОМАК за собирање 

на пластични ПЕТ шишиња 

Септември, 2019 -
јуни, 2020 

Директор, раководители 
на паралалки, хаусмајстор, 

ученици од  I до IX одд. 

Училиште,                
ученици

Развиена еколошка свест за грижа и заштита 
на животната средина, поттикнат 

натпреварувачки дух помеѓу учениците, 
примени донации на течен сапун за 

потребите на училиштето и афирмација на 
училиштето.

Соработка со Полициска станица Ѓорче 
Петров

Септември, 2019 -
јуни, 2020 

Претставници од 
полициската станица Ѓорче 

Петров, директор,              
стручни соработници, 

наставници 

Ученици,            
училиште

Создадена безбедна средина за учениците, 
разменети знаења и искуства за одржување 
на јавен ред и мир, превенција од насилство, 
превенција од употреба на петарди и други 

пиротехнички средства.

Учество во прослави на празници, 
јубилеи со академии , културни 

манифестаци, промоции и други 
активности од јавен интерес 

Септември, 2019 -
јуни, 2020 

Претставници од 
локалната самоуправа, 

директор, стручни 
соработници, наставници, 

ученици

Граѓани жители на 
општината 

Развиени патриотски чувства кај учениците, 
вработените и локалното население, 

поттикнат интерес за негување на  културните 
традициии и промоција на објекти за 
подобрување на условите за живот. 
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Реалзиирани активности
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и ефекти

Одбележување на 77 години од смртта 
на Мирче Ацев со положување на свежо 
цвеќе пред бистата на народниот херој и 

литературно читање

04.01.2020

Директор,                       
одговорен наставник 
Павлина Огненовска, 
наставници, ученици, 

претставници од Сојузот 
на борците

Претставници од Сојузот 
на борците, наставен 

кадар, ученици

Унапредена соработка со Сојузот на борците, 
развиени патриотски чувства, изразена почит 
кон делото на народниот херој Мирче Ацев,  
поттикнат интерес за литературно творештво 

и меѓусебно дружење.

Учество на литературниот и ликовен 
конкурс распишан од ООУ „Страшо 
Пинџур“ и доделување награди за 
најуспешните литературни творби

05.03.2020

ООУ „Страшо Пинџур“, 
осговрни наставници 

Павлина Огненовска, Јасна 
Матевска, Веселинка 

Јаневска, Влатко 
Костовски, ученици од 6 - 9 

одд. 

Ученици,            
училиште

Поттикнат интерес за литературно и ликовно 
творење, развиен натпреварувачки дух , 

афирмација на училиштето, добиени награди, 
меѓусебна соработка и дружење.

Учество во форумска сесија во рамките 
на проектот „Зајакнување на 

општинските совети“
04.03.2020

Општина Ѓорче Петров, 
УНДП, Валентина 

Алексовска (педагог), 
предметни наставници: 
Гоце Блажески, Јагода 
Арсовска, Сунчица М. 

Стојановиќ

Граѓани жители на 
општината 

Вклученост на граѓани и граѓански сектор во 
понуда на решенија и концепт за педлог 

проекти во рамките на Општината.

Соработка со средни училишта и нивна 
промоција преку електронски 

материјали (презентации, информативни 
флаери, брошури) поставени на 

училишната веб страна

април  / мај, 2020 

Професори - претставници 
од средните училишта, 

педагог, психолог, 
раководители на 

паралелки, ученици 

Ученици                                                
од IX одд.

Запознаени ученици со работата на средните 
училишта, професионална ориентација на 

учениците.

Учество на литературниот конкурс на 
тема „Животот ти е на дланка, оствари ги 

своите сни“ по повод празникот Св. 
Кирил и Методиј (електронско 

испраќање на творбите) и објавување на 
најуспешните литературни творби

28.04. -
18.05.2020, 
22.05.2020

Градска библиотека 
„Другарче“ одговорен 

наставник                          
Павлина Огненовска и 
ученици од 6 – 9 одд. 

Ученици,    училиште 
Поттикнат интерес за литературно творење, 

развиен натпреварувачки дух , афирмација на 
училиштето, добиени награди.
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Реалзиирани активности
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и ефекти

Одбележување на Патрониот празник на 
училиштето со положување свежо цвеќе 

пред бистата на патронот, училишен 
ликовен и литературен конкурс 

(електронско испраќање на творбите) и 
поставување електронски материјали на 

училишната веб страна

29-30.03.2020
Директор, стручни 

соработници, наставници, 
ученици                       

Училиште, наставници, 
ученици, родители 

Подигнато културно - образовно ниво и 
развиени патриотски чувства кај учениците, 

вработените и локалното население.

Учество на 41 Фестивал за детско 
поетско творештво „Детски лирски 

треперења“ (електронско испраќање на 
творбите) и објавување на наградените 

ученици 

05 - 22.05.2020, 
25.06.2020

Сојузот за грижи и 
воспитување на децата на 

Македонија, одговорен 
наставник Павлина 

Огненовска, ученичка Сара 
Цветкова од VI б одд. 

Ученици од основните 
училишта во Р.С. 

Македонија

Поттикнат интерес за поетското творештво, 
развиен натпреварувачки дух, афирмација на 

училиштето, добиена награда и меѓусебна 
соработка.

Учество на литературен конкурс на тема 
„Холокаустот низ призмата на детските 

очи“ (електронско испраќање на 
творбите) и доделување на дипломите 

на наградените ученици

03.02. -
18.05.2020, 
22.06.2020 

Фонд на холокаустот на 
евреите од Македонија,  
Меморијален центар на 

холокаустот на евреите од 
Македонија, одговорен 

наставник Павлина 
Огненовска, ученици од 6 

до 9 одд.

Ученици од основните 
училишта во Р.С. 

Македонија

Проширени знаења за холокаустот, за 
еврејската култура, традиција, историја и 

културно наследство. Поттикнат интерес за 
литературно  и ликовно творење, развиен 

натпреварувачки дух , афирмација на 
училиштето, развиена свест за меѓусебно 

почитување и соживот.

Презентирање на постигнатите 
резултати на училиштето остварени во 

текот на наставната година 

Јануари, 2020              
август, 2020

Директор, стручни 
соработници, 

претставници и стручен 
тим од Општината 

Училиште, локална 
самоуправа

Информирање за постигнатите резултати на 
училиштето и  афирмација на училиштето. 

Изработка на полугодишен и годишен 
извештај за соработка на училиштето со 

локалната средина

16.01.2020 
02.07.2020

Валентина Алексовска, 
Павлина Огненовска

Училиште

Презентација и документирање на 
реализираните активности од подрачјето 

Соработка на училиштето со локална средина 
во текот на учебната 2019 / 20 година.  

Координатор: Валентина Алексовска
Членови: Павлина Огненовска, Силвија Стојкоска, Ана Атанаскова, Верка Стратиева
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Реализирана програмска 
активност

Време на
реализација

Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Претстава -мјузикл „Ени“
во Дом на културата Ѓорче Петров

17.10.2019
Ученици

и наставници
од 1 до  5 одд.

Ученици 
од 1 до 5 одд.

Убаво расположение, смеа, опуштеност, 
извлекување поука за искоренување 

на лоши навики.

„Прасенцето.магаренцето, зебрата и 
добрата самовила“ во КИЦ

(Салон 19-19)
27 .11.2019

Ученици
и наставници

од 1 до  5 одд.

Ученици 
од 1 до 3 одд

Ја сфатија пораката за другарството и 
вредностите на вистинските другарства, 

учат за правилен, културен  однос во театар. 

Посета на кино „Милениум“- цртан 
филм „Снежното кралство-Фроузен“

03.12.2019
Ученици

и наставници
од 1 до  5 одд.

Ученици 
од 1 до 5 одд.

Ја сфатија содржината и пораката на филмот, 
се запознаа со анимираните јунаци на филмот, 
учат за културно однесување во автобус, кино 

дворана и градат љубов кон филмската 
уметност.  

Драмски театар ,претстава за деца 
,,Дедо Мраз и малото пајче“

23.12.2019
Ученици

и наставници
од 1 до  5 одд.

Ученици 
од 1 до 5 одд.

Ја сфатија содржината и пораката на 
драматизираната приказна, се запознаа со 
театарот и актерите, нучија преку посета на 
театар повеќе за Новата годината и како ја 

празнуваме, традиција и обичаи .

НОБ-балетска претстава
„Оревокршачка“

25.12.2019
Ученици

и наставници
од 1 до  5 одд.

Ученици 
од 1 до 5 одд.

Ја сфатија содржината и пораката на 
драматизираната сказна, се запознаа со 

балетот и балетските актери.  

Писмо до Дедо Мраз -Дом на 
културата Ѓорче Петров

27.12.2019
Ученици и 

наставници од 1 одд
Ученици 
од 1 одд.

Ја сфатија пораката на претставата за 
значењето на Новата година и Божиќ, негување 

на семејните традиции и односи. 
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Стекнување навики за посета на театарски и кино претстави,градење на култура за правилно однесување за време на 
претставите,љубов кон театарската и филмската уметност.

ПОСЕТИ НА КИНО И ТЕАТАР

Координатори: Катица Делевска, Павлина Огненовска
Членови: Јасна Матевска, Веселинка Јаневска, Билјана Матеска, Ана Робева
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УЧЕНИЧКО НОВИНАРСТВО

Цели: Инфорнирање, запознавање, маркетинг и известување за севкупните училишни активности; 
Промовирање на најновите актуелности и случувања во учулиштето; 
Збогатување на web - страна на училиштето со сите тековни информации; 
Негување на креативноста кај учениците.
Задачи: Следење на актуелните збиднувања во училиштето и надвор од него;
Собирање и разменување на материјали и фотографии меѓу сите вработени во училиштето;
Изработка и печатење на училишниот весник „Бумеранг“.

Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатори Целна група
Постигнати цели и 
остварени ефекти

Издавање на училишен 
информатор „Бумеранг“ број 63 Октомври, 2019 

Тим за ученичко -
новинарска секција

За наставниците , учениците 
од одделенска настава, други 

вработени во училиштето и 
пошироката јавност

Презентирање на информации за тековните 
месеци - септември и октомври (прв 

училишен ден, дочек на првачиња, детски 
творби, одбележување на празникот 8 - ми 

септември, Денот на општината 
распределба на првачиња и наставници)

хуманитарни активности.

Издавање на училишен 
информатор „Бумеранг“ број 64

Јануари, 2019
Тим за ученичко -

новинарска секција

За наставниците , учениците 
од одделенска настава, други 

вработени во училиштето и 
пошироката јавност

Информации за тековните месеци ноември, 
декември, јануари (интересни училишни 

настани, детски изработки, интересни 
вести, новости, извештај од новогодишниот 

хепенинг, истакнати ученици, 
занимливости, хуманитарни активности).

Издавање на училишен 
информатор „Бумеранг“ број 65

Април, 2020

Тим за ученичко -
новинарска секција/ 

Одделенски наставници 
Маријана А. Маневска / 

Александра Ј. Стојаноски

За наставниците , учениците 
од одделенска настава, други 

вработени во училиштето и 
пошироката јавност

Информации за тековните месеци 
февруари, март, април(интересни училишни 

настани, детски изработки, интересни 
вести, новости, Патронен празник на 

училиштето, учење на далечина, истакнати 
ученици, занимливости, хуманитарни 

активности).

Одговорни наставници:

Маријана А. Маневска / Александра Ј. Стојаноски
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ЈАВНA КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ НА УЧИЛИШТЕТО

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Создавање пријатна атмосфера во училиштето; Развивање креативност и фантазија кај учениците; 
Одбележување на празници.Организирање приредби за различни поводи. Организирање на хепенизнзи. 
Организирање активности преку кои учениците креативно се изразуваат и другаруваат.

Реализирана програмска 
активност

Време на
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Свечена приредба по повод прием 
на првачиња и почеток на 

учебната година
Септември, 2019

Одговорни наставници 
и ученици   (одделенска 

настава)

Ученици, родители,
вработени и локална 

заедница

Поттик и љубов кон училиштето и 
чувство на позитивна училишна 

клима.

Ден на општина Ѓорче Петров Септември, 2019
Одговорни наставници 

и ученици 

Ученици, родители,
вработени и локална 

заедница

Афирмација и презентација на 
училиштето ва денот на општината. 

Приредба по повод прием на 
првачињата во Детска организиција

Oктомври, 2019
Одговорни наставници 

и ученици   (одделенска 
настава)

Ученици,  родители,
вработени

Добиено чувство на припадност 
во Детска организиција.

Новогодишен хепенинг Декември, 2019
Одговорни наставници 

и ученици   (одделенска 
и предметна настава)

Ученици, родители,
вработени 

Позитивно новогодишно 
расположение и дружба. 

Собирање финансиски средства за 
ботаничка градина.

Одбележување на годишнината од 
смртта на Мирче Ацев

Јануари, 2020
Одговорни наставници 

и ученици   (одделенска 
и предметна настава)

Ученици, родители,
вработени и локална 

заедница

Запознавање со важни податоци за 
народниот херој Мирче Ацев

и неговата смрт. 

Одбележување на патрониот празник 
на училиштето  -

Април, 2020
Одговорни наставници 

и ученици 
Заедничка и индивидуална  

форма на работа
Уважување на делата на народниот

херој Мирче Ацев .

Координатор: Ангела Димитријевиќ    
Членови: Влатко Костовски,  Јасна Матовска,  Веселинка  Јаневска, 
Маријана А. Маневска, Татјана А. Рафајловска
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ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Воведување на еколошкото образование во воспитно образовниот процес.Подобрување на условите
за престој и работа во училиштето. Поттикнување на учениците и вработените да размислуваат и да
дејствуваат еколошки. Исполнување на 7-те чекори од програмата за Еко училиште. Интеграција на
еколошката едукација во сите предмети во одделенска и предметна настава. Изработка на еко проекти.
Одбележување на значајни еколошки датуми.

Реализирана програмска активност
Време на

реализација
Реализатор Целна група

Постигнати цели и 
остварени ефекти

Формирање на еко одбор Септември, 2019 Тим од наставници
Ученици

вработени и 
локална заедница

Успешна реализација на еколошките 
активности.

Примена на Зелен пакет – Јуниор
Во текот на

годината
Наставници од 

одделенска настава
Ученици од  

одделенска настава
Квалитетна и интересна настава,

развивање на еко свеста.

Одржување на часови со интеграција на 
еколошка едукација

Во текот на
годината

Наставници од 
одделенска и 

предметна настава

Ученици од 
предметна и 

одделенска настава
Развивање на еко свеста кај учениците.

Формирање на тимови од ученици за еко 
активности (собирање пластична амбалажа, 

отпадни батерии)
Октомври, 2020

Тим од наставници, 
ученици;

Ученици од 
предметна и 

одделенска настава

Подигање на еко свеста; грижа за 
животната средина.

Анализа на состојбата на животната средина Октомври, 2019
Тим од наставници, 

ученици;

Ученици, 
вработени и 

локална заедница

Сознанија за влијанието на училиштето 
врз животната средина.

Организирање на кампања за собирање на 
отпадно масло од домаќинствата

Во текот на
годината

Ученици, 
одговорен наставник

Ученици и 
наставници

Подигање на свеста за  рециклирање 
на потрошени батерии.
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Реализирана програмска
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група
Постигнати цели и 
остварени ефекти

Организирана акција за чистење на 
училишниот двор

Во текот на
годината

Наставници, 
ученици

Ученици,
вработени и 

локална заедница

Подигање на еко свеста,
грижа за животната средина.

Садење на садници од Гинко Ноември, 2019 Тим од ученици
Ученици,

вработени и 
локална заедница

Грижа за животната средина.

Организирање на кампања за собирање на 
пластична ПЕТ амбалажа

Во текот на
годината

Наставници, 
ученици

Ученици,
вработени и 

локална заедница

Подигање на еко свеста,
грижа за животната средина.

Кампања ″Едно капаче - една надеж″ за 
хуманитарни цели

Во текот на
годината

Наставници, 
ученици

Ученици,
вработени и 

локална заедница

Подигање на еко свеста,
грижа за животната средина,
помагање на инвалидизирани 

лица.

Изработка на план на активности Декември, 2019 Тим од наставници
Ученици,

вработени и 
локална заедница

Успешна реализација на еко 
активности.

Организирање на кампања за собирање на 
потрошени батерии

Во текот на
годината

Ученици,
одговорен наставник

Ученици и наставници
Подигање на свеста за  

рециклирање на потрошени 
батерии.

Соработка со медиуми (објавување 
информации на веб страна, училишни 

весници, во ТВ и радио емисии...)

Во текот на
годината

Директор, 
наставници,

ученици
Поширока јавност

Промоција и афирмирање на 
училиштето.

Координатор: Гордана Насковска
Членови: Сунчица М. Стојановиќ, Славица Марковска, 
Наташа Богатиноска, Соња Трпеска
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ПРИМЕНА НА ЕКО СТАНДАРДИ ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Еколошки содржини Наставен предмет Наставна содржина Наставник Одделение Време на реализација

Подигнување на свеста на 
пошироката заедница 

(домот,локалната заедница)
Иновации

Развој на претприемачки 
идеи

Маја Арсовска 9 – а,б,в,г април

Подигнување на свеста на 
пошироката заедница за 

управување со отпад
Граѓанско образование

Граѓански здруженија –
еколошко здружение

Маја Арсовска 9 – а,б,в,г октомври

Подигање на свеста на 
пошироката заедница за 
користење здрава храна

Македонски јазик
текст,,Борба со 

рибата,Е.Хемингвеј-
самостојна анализа

Слаѓана Новеска Трајковска 9-а,г

Заштеда на енергија Математика Работа со податоци Иво Давидовски 9-а,г 7 а,б,в декември

Уредување на училишен двор Математика Работа со податоци Иво Давидовски 9-а,г 7 а,б,в февруари

Транспорт Географија Реки и речни сливови Сузана Ангелевска 7-а,б,в октомври

Рационално користење на 
водата

Историја Најстарите цивилизации Сузана Ангелевска 6-а,б,в октомври

Вода Географија
Влијанието на глобалното 

затоплување врз животот во 
поларните области

Сузана Ангелевска 9 –б,в мај
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Еколошки содржини Наставен предмет Наставна содржина Наставник Одделение Време на реализација

Сунчица Милошевска 
Стојановиќ

Географија Реки и речни сливови-Европа
Сунчица Милошевска

Стојановиќ
8-а,б,в,г септември

Сунчица Милошевска 
Стојановиќ

Географија Светско Море
Сунчица Милошевска

Стојановиќ
6-а,б,в февруари

Сунчица Милошевска 
Стојановиќ

Географија Двиѓење на воздухот
Сунчица Милошевска

Стојановиќ
6-а,б,в април

Сунчица Милошевска 
Стојановиќ

Географија

Заштеда на енергија Математика

Текстуални проблеми со 
проценти 

Текстуални проблеми со 
броеви

Јагода Арсовска 9б
6а,б,в

3 недела октомври
1 недела октомври

Уреден еколошки двор Математика
Периметар и плоштина на 

рамнински и просторни 
фигури

Јагода Арсовска
9б

6а,б,в
2 недела мај
3 недела мај

Заштеда на енергија Ликовно образование Цртање, туш и перце Влатко Костовски 6   а,б,в,г мај

Уредување на 
училишен двор

Ликовно образование Сликање, темпера Влатко Костовски 7   а,б,в,г февруари

Вода Ликовно образование Сликање, акварел Влатко Костовски 8   а,б,в,г март
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Еколошки содржини Наставен предмет Наставна содржина Наставник Одделение Време на реализација

Транспорт Ликовно образование Сликање, комбинирана техника Влатко Костовски 9   а,б,в,г декември

Одржување на училишна 
зграда

Англиски јазик Изрази за количество
Драгица Иванова-

Стојаноска
7 а, б, в 23-29 април

Уредување на училишен двор Англиски јазик
Изработка на презентација на плакат 

на тема: „Мојата визија за чист и 
разубавен училишен двор„

Драгица Иванова-
Стојаноска

7 а, б, в 1-3 јуни

Подигање на свеста на 
пошироката заедница за 
користење здрава храна

Англиски јазик
Проектна активност – I’ve changed the 

world
Драгица Иванова-

Стојаноска
8 а, б, в, г 27 март

Здрава храна Англиски јазик Работа со порфолио FOOD Јулијана Гугоска 6 а, б, в април

Загадување Англиски јазик
Светот во кој живееме The world we 

live in
Јулијана Гугоска 9 а, б, в,г јуни

Транспорт Англиски јазик Усвојување на вокабулат -Патување Јулијана Гугоска 9 а, б, в, г март

Транспорт Македонски јазик
Пишување на упатства за користење 

на градски сообраќај
Павлина Огненовска

6 а,б и в и 8би 
г

септември

Здравје Македонски јазик
Пишување на упатства за 
користење на здрава храна

Павлина Огненовска 6 а,б и в и 8би март

Отпад Македонски јазик
Упатство за  рационално користење 

на енергијата
Павлина Огненовска 6 а,б и в и 8би септември

Тема Вода Француски јазик Значење на водата за живиот свет Гоце Блажески 6б Октомври
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Еколошки содржини Наставен предмет Наставна содржина Наставник Одделение Време на реализација

Тема Уреден двор Француски јазик Важноста на хигиената во дворот Гоце Блажески 8а б вг Ноември

Тема Здравје Француски јазик Органска храна Гоце Блажески 7 абв Март

Тема Здравје Француски јазик Влијание на храната врз здравјето Гоце Блажески 9аб Април

Уредување на училишен двор
Физичко и 

здр.образование
Низок и висок старт Златко Чубриновски 7 б Септември

Подигање на свеста на 
пошироката заедница за 
користење здрава храна

Физичко и 
здр.образование

Основни кошаркарски елементи Златко Чубриновски 9 б Октомври

Тема Здравје
Физичко и 

здр.образование
Основни одбојкарски елементи Златко Чубриновски 8 в Февруари

Уредување на училишен двор
Физичко и 

здр.образование
Низок и висок старт Илија Јанковски 7 а Септември

Подигање на свеста на 
пошироката заедница за 
користење здрава храна

Физичко и 
здр.образование

Основни кошаркарски елементи Илија Јанковски 9 г Октомври

Тема Здравје
Физичко и 

здр.образование
Основни одбојкарски елементи Илија Јанковски 8 а Март
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ОДД. Планирани
Вкупно 

реализирани 
часови

%

Снежана Михајловска Хемија 9-а,б,в,г 22 22 100

Снежана Михајловска Хемија 8-а,б,в,г 22 22 100

Маја Арсовска Иновации 9-а,б,в,г 18 18 100

Маја Арсовска Граѓанско образование
9-а,б,в,г

10 10 100

Маја Арсовска Граѓанско образование
8-а,б,в,г

10 10 100

Маја Арсовска Вештини за живеење 7- а,б,в, 8в 18 18 100

Слаѓана Новеска Трајковска Македонски јазик 9-а,г 24 24 100

Иво Давидовски Математика 7- а,б,в, 9в,г 44 44 100

Сузана Ангелевска Историја 6-а,б,в 22 22 100

Сузана Ангелевска Историја 9-а 22 22 100

Сузана Ангелевска Географија 7-а,б,в 22 22 100

Сузана Ангелевска Географија 9- б,в 22 22 100

ПРИМЕНА НА ИКТ ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ОДД. Планирани
Вкупно 

реализирани 
часови

%

Сузана Ангелевска Вештини за живеење 8- а 22 22 100

Сунчица Милошевска  Стојановиќ Географија 6-а,б,в 22 22 100

Сунчица Милошевска  Стојановиќ Географија 8-а,б,в,г 22 22 100

Сунчица Милошевска  Стојановиќ Географија 9-а,г 22 22 100

Сунчица Милошевска  Стојановиќ Нашата  татковина 8-г 22 22 100

Јагода Арсовска Математика 6-а,б,в 54 54 100

Јагода Арсовска Математика 9-б 44 44 100

Јагода Арсовска Вештини за живеење 8-г 22 22 100

Влатко Костовски Ликовно образование 6  а,б,в,г, 10 10 100

Влатко Костовски Ликовно образование 7  а,б,в,г, 10 10 100

Влатко Костовски Ликовно образование 8  а,б,в,г, 10
10

100

Влатко Костовски Ликовно образование 9  а,б,в,г, 10 10 100

Драгица Иванова-Стојаноска Англиски јазик 7 а, б, в 33 33 100

Драгица Иванова-Стојаноска Англиски јазик 8 а, б, в, г 33 33 100

Јулијана Гугоска Англиски јазик 6 а, б, в 33 33 100

Јулијана Гугоска
Англиски јазик

9 а, б, в, г 33 33 100
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ОДД. Планирани
Вкупно 

реализирани 
часови

%

Павлина Огненовска Македонски јазик 8в и 8 г 44 44 100

Павлина Огненовска Македонски јазик 6а,би в 44 44 100

Гоце Блажески Француски јазик 6 б 22 22 100

Гоце Блажески Француски јазик 7 а б в 22 22 100

Гоце Блажески Француски јазик 8 а б в г 22 22 100

Гоце Блажески Француски јазик 9 а б 21 21 100
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ПРИМЕНА НА ЕКО СТАНДАРДИ ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Еколошки содржини Наставен предмет Наставна содржина Наставник Одделение Време на реализација

Видови енергија Природни науки 
Мерење(интензитет) јачина  

на светлината 
Снежана Михајловска 5-а,б февруари 2 недела 

Значење  на водата за живиот свет Природни науки запознавање  со растенијата Снежана Михајловска 5-а,б февруари 4 недела 

Составување реченици
( ЕКО пораки)

Македонски јазик Поим за реченица Валентина Танчевска 2 а 11.09.2019

Истакнување на упатстваза 
одржување на училишната зграда и 
здрава средина во училишниот двор

( ЕКО стандард)

Македонски јазик

Истакнување на упатстваза 
одржување на училишната 
зграда и здрава средина во 

училишниот двор
( ЕКО стандард)

Валентина Танчевска 2 а 11.09.2019

Природни и вештачки извори на 
светлина

Природни науки
Природни и вештачки извори 

на светлина
Валентина Танчевска 2а 11.09.2019

Реченици според дадени зборови Македонски јазик
Реченици според дадени 

зборови
Валентина Танчевска 2а 26.11.2019

Истакнување упаства за одржување на 
училишниот двор ( ЕКО стандард)

Македонски јазик
Истакнување упаства за 

одржување на училишниот 
двор ( ЕКО стандард

Валентина Танчевска 2а 26.11.2019

Пишување на реченици со ракописни 
букви

Македонски јазик
Пишување на реченици со 

ракописни букви
Валентина Танчевска 2а 05.02.2020
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Еколошки содржини Наставен предмет Наставна содржина Наставник Одделение Време на реализација

План за намалена 
потрошувачка на извори за 

греење ( ЕКО стандард)
Македонски јазик

Пишување реченици со 
ракописни букви

Валентина Танчевска 2 а 05.02.2020

Човекот и природата –
Пишување ЕКО пораки

Македонски јазик
Човекот и природата –
Пишување ЕКО пораки

Валентина Танчевска 2 а 13.04.2020

Составување реченици
( ЕКО пораки)

Македонски јазик Поим за реченица
Александра С. Јовановска / 

Ана Робева
2б 11.09.2019

Истакнување на упатстваза 
одржување на училишната 
зграда и здрава средина во 

училишниот двор
( ЕКО стандард)

Македонски јазик

Истакнување на упатстваза 
одржување на училишната 
зграда и здрава средина во 

училишниот двор
( ЕКО стандард)

Александра С. Јовановска / 
Ана Робева

2б 11.09.2019

Природни и вештачки извори 
на светлина

Природни науки
Природни и вештачки извори 

на светлина
Александра С. Јовановска / 

Ана Робева
2б 11.09.2019

Реченици според дадени 
зборови

Македонски јазик
Реченици според дадени 

зборови
Александра С. Јовановска / 

Ана Робева
2б 26.11.2019

Истакнување упаства за 
одржување на училишниот 

двор ( ЕКО стандард)
Македонски јазик

Истакнување упаства за 
одржување на училишниот 

двор ( ЕКО стандард)

Александра С. Јовановска / 
Ана Робева

2б 26.11.2019

Пишување на реченици со 
ракописни букви

Македонски јазик
Пишување на реченици со 

ракописни букви
Александра С. Јовановска / 

Ана Робева
2б 05.02.2020
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Еколошки содржини Наставен предмет Наставна содржина Наставник Одделение Време на реализација

План за намалена 
потрошувачка на извори за 

греење ( ЕКО стандард)
Македонски јазик

Пишување реченици со 
ракописни букви

Александра С. Јовановска / 
Ана Робева

2б 05.02.2020

Човекот и природата –
Пишување ЕКО пораки

Македонски јазик
Човекот и природата –
Пишување ЕКО пораки

Александра С. Јовановска / 
Ана Робева

2 а 13.04.2020

Составување реченици
( ЕКО пораки)

Македонски јазик Поим за реченица
Татјана А. 

Рафајловска/Марија 
Цветаноска

2в 11.09.2019

Истакнување на упатстваза 
одржување на училишната 
зграда и здрава средина во 

училишниот двор
( ЕКО стандард)

Македонски јазик

Истакнување на упатстваза 
одржување на училишната 
зграда и здрава средина во 

училишниот двор
( ЕКО стандард)

Татјана А. 
Рафајловска/Марија 

Цветаноска
2 в 11.09.2019

Природни и вештачки 
извори на светлина

Природни науки
Природни и вештачки извори на 

светлина

Татјана А. 
Рафајловска/Марија 

Цветаноска
2в 11.09.2019

Реченици според дадени 
зборови

Македонски јазик
Реченици според дадени 

зборови

Татјана А. 
Рафајловска/Марија 

Цветаноска
2в 26.11.2019

Истакнување упаства за 
одржување на училишниот 

двор ( ЕКО стандард)
Македонски јазик

Истакнување упаства за 
одржување на училишниот двор (

ЕКО стандард

Татјана А. 
Рафајловска/Марија 

Цветаноска
2в 26.11.2019

Пишување на реченици со 
ракописни букви

Македонски јазик
Пишување на реченици со 

ракописни букви

Татјана А. 
Рафајловска/Марија 

Цветаноска
2в 05.02.2020
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Еколошки содржини Наставен предмет Наставна содржина Наставник Одделение Време на реализација

План за намалена потрошувачка 
на извори за греење ( ЕКО 

стандард)
Македонски јазик

Пишување реченици со ракописни 
букви

Татјана А. 
Рафајловска/Марија 

Цветаноска
2в 05.02.2020

Човекот и природата –
Пишување ЕКО пораки

Македонски јазик
Човекот и природата – Пишување 

ЕКО пораки

Татјана А. 
Рафајловска/Марија 

Цветаноска
2 в 13.04.2020

Вода, здрава храна за пиење –
Отворен простор – Планински 

извор – темпера Еко интеграција

Ликовно 
образование

Вода, здрава храна за пиење –
Отворен простор – Планински 

извор – темпера Еко интеграција
Јана Бошковска 3а Март 2/3 недела

Вода, здрава храна за пиење –
Отворен простор – Планински 

извор – темпера Еко интеграција

Ликовно 
образование

Вода, здрава храна за пиење –
Отворен простор – Планински 

извор – темпера Еко интеграција

Маја Пачемска/Зора 
Антевска

3б Март 2/3 недела

Вода, здрава храна за пиење –
Отворен простор – Планински 

извор – темпера Еко интеграција

Ликовно 
образование

Вода, здрава храна за пиење –
Отворен простор – Планински 

извор – темпера Еко интеграција

Соња Трпеска/Катица 
Делевска

3в Март 2/3 недела

Вода, здрава храна за пиење –
Отворен простор – Планински 

извор – темпера Еко интеграција

Ликовно 
образование

Вода, здрава храна за пиење –
Отворен простор – Планински 

извор – темпера Еко интеграција

Гордана Шопкоска/Елена 
Ристова

3г Март 2/3 недела

Изработка на упатства за 
одржување на дворот

Час на одделенска 
заедница

Јас и околината –однос со 

надворешната средина
Снежа Ѓорѓиева 4 в 27.01.2020

Енергија
Техничко 

образование

Примена на конструкциите во 

техниката
Снежа Ѓорѓиева 4 в 09.03.2020

Енергија Македонски јазик
Писмено изразување:„Штеди ја 

елчектричната енергија“
Снежа Ѓорѓиева 4 в 22.11.2019
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Еколошки содржини Наставен предмет Наставна содржина Наставник Одделение Време на реализација

Македонски јазик Обработка на текст-Дожд- Славица М./Весна Б. 1в 03-2020

Ликовно образование
Правила на однесување во 

училницата
Верка С. 1а 11-2019

Македонски јазик Обработка на текст-Дожд- Верка С. 1а 03-2020

Упатства за одржување на 
дворот

Англиски јазик Усвојување на дијалог Љубица Петковска 4 а,б,в 27.03.2020

Рационална употреба на вода Англиски јазик Усвојување на вокабулар Љубица Петковска 3 а,б,в,г 21.04.2020
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ОДД. Планирани
Вкупно 

реализирани 
часови

%

Снежана Михајловска Природни науки 5-а,б 23 23 100

Валентина Танчевска Македонски јазик 2а 37 37 100

Валентина Танчевска Математика 2а 35 35 100

Валентина Танчевска Природни науки 2а 17 17 100

Валентина Танчевска Општество 2а 9 9 100

Валентина Танчевска Музичко  образование 2а 13 13 100

Валентина Танчевска Ликовно образование
2а 17 17

100

Александра С. Јовановска / Ана Робева Македонски јазик 2б 37 37 100

Александра С. Јовановска / Ана Робева Математика 2б 35 35 100

Александра С. Јовановска / Ана Робева Природни науки 2б 17 17 100

Александра С Јовановска / Ана Робева Општество 2б 9 9 100

Александра С.Јовановска / Ана Робева Музичко  образование 2б 13 13 100

ПРИМЕНА НА ИКТ ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ОДД. Планирани
Вкупно 

реализирани 
часови

%

Александра С. Јовановска/ Ана Робева Ликовно образование 2б 17 17 100

Татјана А. Рафајловска/ Марија  Цветаноска Македонски јазик 2в 37 37 100

Татјана А. Рафајловска/ Марија  Цветановска Математика
2в

35 35 100

Татјана А. Рафајловска/ Марија  Цветаноска Природни науки
2в

17 17 100

Татјана А. Рафајловска/ Марија  Цветановска Општество 2в 9 9 100

Татјана А. Рафајловска/ Марија  Цветаноска Музичко образование
2в

13 13 100

Татјана А. Рафајловска/ Марија  Цветаноска Ликовно образование 2в 17 17 100

Јана Бошковска
Македонски јазик

3а 25 25 100

Јана Бошковска Математика 3а 29 29 100

Јана Бошковска Природни науки 3а 19 19 100

Јана Бошковска Општество 3а 6 6 100

Јана Бошковска Музичко образование 3а 5 5 100

Јана Бошковска Ликовно образование 3а 3 3 100
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ОДД. Планирани
Вкупно 

реализирани 
часови

%

Зора Антевска/Маја Пачемска Македонски јазик 3б 25 25 100

Зора Антевска/Маја Пачемска Математика 3б 29 29 100

Зора Антевска/Маја Пачемска Природни науки 3б 19 19 100

Зора Антевска/Маја Пачемска Општество 3б 6 6 100

Зора Антевска/Маја Пачемска Музичко образование 3б 5 5 100

Зора Антевска/Маја Пачемска Ликовно образование 3б 3 3 100

Соња Трпеска/Катица Делеска Македонски јазик 3в 25 25 100

Соња Трпеска/Катица Делеска Математика 3в 29 29 100

Соња Трпеска/Катица Делеска Природни науки 3в 19 19 100

Соња Трпеска/Катица Делеска Општество 3в 6 6 100

Соња Трпеска/Катица Делеска Музичко образование 3в 5 5 100

Соња Трпеска/Катица Делеска Ликовно образование 3в 3 3 100

Гордана Шопкоска/Елена Ристова Македонски јазик 3г 25 25 100

Гордана Шопкоска/Елена Ристова Математика 3г 29 29 100

Гордана Шопкоска/Елена Ристова Природни науки 3г 19 19 100

Гордана Шопкоска/Елена Ристова Општество 3г 6 6 100

Гордана Шопкоска/Елена Ристова Ликовно образование 3г 3 3 100
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ОДД. Планирани
Вкупно 

реализирани 
часови

%

Гордана Шопкоска/Елена Ристова Музичко образование 3г 5 5 100

Снежа Ѓорѓиева Македонски јазик 4 - в 54 54 100

Снежа Ѓорѓиева Математика 4 - в 54 54 100

Снежа Ѓорѓиева Природни науки 4 – в 21 21 100

Снежа Ѓорѓиева Општество 4 – в 21 21 100

Снежа Ѓорѓиева
Техничко образование 4 – в 10 10 100

Снежа Ѓорѓиева Музичко образование 4 – в 21 21 100

Биљана Ристеска Македонски јазик 4 - б 54 54 100

Биљана Ристеска Математика 4 - б 54 54 100

Биљана Ристеска Природни науки 4 - б 21 21 100

Биљана Ристеска Општество 4 - б 21 21 100

Биљана Ристеска Техничко образование 4 - б 10 10 100

Биљана Ристеска Музичко образование 4 - б 21 21 100

Сузана Поповска Англиски јазик 1а,б,в,г 22 22 100

Сузана Поповска Англиски јазик 2а,б,в 22 22 100

Сузана Поповска
Англиски јазик 5а,б,в 33 33 100
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ОДД. Планирани
Вкупно 

реализирани 
часови

%

Игор Н./Марија П. Македонски јазик 1г 61 61 100

Игор Н./Марија П Математика 1г 54 54 100

Игор Н./Марија П Природни Н.
1г

21 21 100

Игор Н./Марија П Општество
1г

10 10 100

Игор Н./Марија П Музичко образование
1г

21 21 100

Игор Н./Марија П Ликовно образование
1г

21 21 100

Наташа Б./Ивана Н. Македонски јазик 1б 61 61 100

Наташа Б./Ивана Н Математика
1б

54 54 100

Наташа Б./Ивана Н Природни Н.
1б

21 21 100

Наташа Б./Ивана Н Општество
1б

10 10 100

Наташа Б./Ивана Н Музичко образование
1б

21 21 100

Наташа Б./Ивана Н Ликовно образование
1б

21 21 100

Славица М./Весна Б. Македонски јазик 1в 61 61 100

Славица М./Весна Б Математика
1в

54 54 100

Славица М./Весна Б Природни Н.
1в

21 21 100

Славица М./Весна Б Општество
1в

10 10 100

Славица М./Весна Б Музичко образование
1в

21 21 100
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ОДД. Планирани
Вкупно 

реализирани 
часови

%

Славица М./Весна Б. Ликовно образование 1в 21 21 100

Верка С. Македонски јазик 1а 61 61 100

Верка С Математика 1а 54 54 100

Верка С Природни Н. 1а 21 21 100

Верка С Општество 1а 10 10 100

Верка С Музичко образование 1а 21 21 100

Верка С Ликовно образование 1а 21 21 100

Љубица Петковска Англиски јазик 4 а,б,в 33 33 100

Љубица Петковска Англиски јазик 3 а,б,в,г 33 33 100
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РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ПРЕКУ РАЗГЛАС

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Потсетување на минатото. Одбележување на позначајни дати и настани.

Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група
Постигнати цели и остварени 

ефекти

Ден на независноста
на Р. С. Македонија

06.09.2019 3А - 7А Ученици Почитување на државен празник.

Ден на раѓање
на Мирче Ацев

23.09.2019 3Б - 7Б Ученици
Почит кон делото на Мирче Ацев, 

потсетување на нашиот патрон.

Меѓународен ден на
просветните работници

04.10.2019 3В - 7В Ученици
Почит кон учителот и значењето на 

писменоста.

Ден на народното востание 10.10.2019 3Г - 8А Ученици
Почитување на државен празник 

потсетување на историското минато.

Ден на македонската 
револуционерна борба

22.10.2019 4А - 8В Ученици
Почит кон историското минато - нашиот 

народ е создаден низ борба.

Светски ден на штедењето 31.10.2019 4Б - 8В Ученици Создавање на чувство за штедење.

Одбележување на 
месецот на книгата

12.11.2019 4В - 8Г Ученици
Развивање љубов кон пишаниот збор и 

значењето на книгата.

Ослободување на градот Скопје 13.11.2019 5А - 9А Ученици
Потсетување на минатото на нашиот 

роден град.

Ден на ослободување на 
општина Ѓорче Петров

14.11.2019 5Б - 9Б Ученици
Почит кон историското минато и 

запознавање со историјата на општината.

Ден на Св. Климент Охридски 06.12.2019 5В - 9В Ученици
Почитување на делото на св. Климент и 

неговото значење во писменоста.

Дено за раѓањето на Тоше Проески 24.01.2020 3А – 9Г Ученици Почит кон делото на Тоше Проески.

Меѓународен  ден на жената 06.03.2020 3Б – 6А Ученици
Значењето на жената во општеството и 

домот.

Библиотекар: Силвија Стојкоска
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УЧЕНИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТИМОВИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

УЧИЛИШНА ЗАЕДНИЦА 

Учество на учениците во креирање на позитивна клима за работа, градење и негување на другарството и 
соработка се основните придобивки за нивниот правилен развој и градење на нивната личност;
Задачи: Спроведување на активности за  креирање на позитивна клима за работа, градење и негување на 
другарството;

Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група
Постигнати цели и 
остварени ефекти

Изработка и усвојување на годишната 
програма за работа на Училишната 

заедница
25.09.2019 

Одговорни
наставници

Членови на
Училишна заедница

Разгледана и усвоена годишна 
програма.

Запознавање со работата и 
значењето на Училипниот парламент

8.10.2019 
Директор и 

одговорни наставници
Претседателите на 

одделенската заедница
Почитување и развивање на 

демократски принципи.

Информирање  за актуелните 
проблеми на учениците и 

запознавање со активностите на 
училиштето за месец ноември и 

декември 

20.11.2019 
Директор,
психолог и 

одговорни наставници

Членови на
Училишна заедница

Со дискусија решавање и 
отстранување на одредени проблеми 

и поголема информираност на 
учениците за тековните активности на 

училиштето.
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Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група
Постигнати цели и 
остварени ефекти

Договор  за организирање
и спроведување на 

новогодишна забава
19.12.2019 

Одговорни 
наставници

Членови на
Училишна заедница

Развивање на предприемнички 
вештини и подигнат степен на 

општествено корисна и хуманитарна 
работа на учениците.

Давање насоки за правилно 
користење на организерите за 

мобилни телефони во училниците  
26.02.2020

Педагог
Валентина Алексовска  

и одговорните 
наставници

Членовите на 
Училишната заедница

Да го согледаат значењето  за 
правилно користење на мобилните 
телефони во училиштето  и нивно  

оставање  и подигнување од 
организерите за време на часовите.

Координатори:  Сунчица М. Стојановиќ, Сузана Ангелевска
Членови: Илија Јанковски, Влатко Костовски, Розалинка Симоновска, Валентина Алексовска
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ДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Работата на Детската организација ги опфаќа сите елементи на основните одредби на правата на детето, а со 
цел соодветно да се влијае врз правилниот психички развој на децата.                                                         
Реализираните активности продонесоа за развивање на чувство за припадност, почит и дружење помеѓу 
учениците, подигнување на културната свест, како и развивање на хуманост и позитивни особини на личноста.

Реализирана програмска 
активност

Време на
реализација

Реализатор
Целна 
група

Постигнати цели и остварени 
ефекти

Избор на раководство на 
Детска организација

Септември, 2019
Одговорни наставници, 

ученици
Ученици                          

од I до IX одд.

Избрани членови на Детската 
организација на училиштето по предлог 

од учениците.

Активности по повод              
„Детска недела 2019“                  

07 - 10.10.2019
Директор, 

педагог, психолог, 
одговорни наставници, 

ученици

Ученици                          
од I до IX одд.

Продлабочени знаења за правата на 
детето, поттикнат интерес кај учениците за 

ликовно и литературно творештво, 
развиено чуваство за меѓусебна помош и 

хуманост.

Свечен прием на првачињата во 
Детска организација

10.10.2019

Директор, 
координатор Маја 

Пачемска, 
стручни соработници, 

одговорни наставници, 
одделенски наставници, 

ученици од I - IX одд.

Ученици од           
I одд.

Дадено детско ветување, зачленети 
ученици во Детска организација, 

анимирани ученици, развиено чувство за 
припадност и меѓусебно дружење.

Посета на фестивалот на
детска песна  

„Златно славејче 2019“
05.11.2019

Одговорен наставник            
Маја Пачемска, 

оделенски наставници, 
ученици, 
родители    

Ученици                          
од I до V одд.

Развиени навики за посета на културни 
манифестации, поттикнат интерес за 

слушање детска музика и пеење детски 
песнички.
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Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор
Целна 
група

Постигнати цели и остварени 
ефекти

Ученичка квизотека 12.11.2019

Ана Атанаскова 
(дефектолог),                       

седум ученици од                   
VIII и IX одд.

Ученици                          
од основните 

училишта

Успешно учество на ученичката 
квизотека, проширени знаења од 
повеќе научни области, развиен 
натпреварувачки дух, меѓусебно 

дружење и забава.

Училишен  квиз  на тема
„Мојата општина“ 

14.11.2019

Одговорни наставници: 
Билјана Матеска, 

Маријана А. Маневска, 
Ангелина Николовска , 

ученици од V одд.

Ученици                          
од V одд.

Проширени знаења за општината во 
која живееме, развивање чувство за 

припадност, поттикнување на 
натпреварувачкиот дух кај учениците и 

меѓусебно дружење.

Изработка на полугодишен и 
годишен

извештај за работата на
Детската организација  

15.01.2020
01.07.2020

Валентина Алексовска, 
Маја Пачемска

Училиште

Презентација и документирање на 
реализираните активности на Детската 

организација во текот на учебната 
2019 / 20 година.

Координатор: Маја Пачемска
Заменик: Валентина Алексовска
Членови: Розалинка Симоновска, Верка Стратиева, 
Љубица Петковска, Валентина Танчевска
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ПОДМЛАДОК НА ЦРВЕН КРСТ
Училишен клуб на Црвен Крст

Развивање на чувството за хуманизам, солидарност, толеранција

и почитување преку разновидни актидвности; стекнување на

пријатели и развивање на пријателство.

Создавање,развивањеинегувањехигиенскинавикикајучениците,

подигнување на нивото на здравствената култура, оспособување

на подмладокот за укажување прва помош во случај на несреќа,

водење постојана грижа за здравјето преку здрава храна и чиста

средина за живеење.

Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група

Постигнати цели и остварени 
ефекти

Избор на одделенски активисти од 
одделенска и предметна настава

10.9.2019
Бијлана Матеска, 

Гордана Насковска, 
ученици         

Ученици ,
одговорни наставници             

Да се активираат учениците - членови на 
училишниот клуб   во текот на

целата учебна година.

Свечен прием на првачињата во 
подмладокот на Црвениот Крст 

(приредба)со активисти од ЦК Карпош  
10.10.2019

Бијлана Матеска, 
Сузана Поповска  

педагог,
психолог, 
ученици            

Ученици, 
наставници и родители  

претставник од ЦК 
Карпош   

Првачињата  да станат членови на 
подмладокот на Црвениот Крст на 

Македонија.

Одбележување на Недела на борба 
против шеќерна болест (дијабет) под 

мотото “Здрав начин на живот и дијабет“ 
(предавање преку разглас, лепење 

едукативни флаери во училишниот хол

10-16.10.2019
Билјана Матеска, 
Сузана Поповска, 

ученици

Ученици, 
наставници, 

родители

Запознавање со причините и 
последиците од шеќерната болест како и 
начини на превенирање и лечење, грижа 

за здравјето.

Хуманитарна акција за собирање 
прехранбени производи по повод 20 
Декември - Ден на солидарноста и по 

повод претстојните Новогодишни и 
Божиќни празници

25.11.2019 – 26.12.2019

Билјана Матеска,   
Сузана Поповска, 

Гордана Насковска , 
Снежана Михајловска,

педагог, 
активисти на ПЦК

Наставници ,
ученици од одделенска 

и предметна настава, 
родители 

Развивање на интерес за хуманитарни 
собирни акции кои се организираат за 

помош на нашите другарчиња кои се од 
социјално ранливи семејства.
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Реализирана програмска 
активност

Време на
реализација

Реализатор Целна група
Постигнати  и остварени 
ефекти

Хуманитарна акција во собирање 
парични средства (доброволен 

прилог) за помош на ученици од 
социјално ранливи категории

16-27.12.2019

Членови на клубот 
на Црвен Крст, 

наставници, 
педагог,психолог, 

дефектолог,
родители

Ученици од одделенска и 
предметна настава, 

родители

Да се развива хуманост и 
позитивни особини на личноста.

Потпишување меморандум за 
соработка

24.10.2019

Лидери од општинска 
организација на ЦК,

членови на училишниот 
клуб на Црвен Крст

Ученици од 
предметна настава

Заедничка соработка.

Поставување шатори 31.10.2019

Лидери од општинска 
организација на ЦК,

членови на училишниот 
клуб на Црвен Крст

Ученици од
предметна настава

Запознавање со начинот на 
поставување на шатор.

Дисеминација на тема "Историја на 
движењето на ЦК и ЦП"

7.11.2019

Лидери од општинска 
организација на ЦК,

членови на училишниот 
клуб на Црвен Крст

Ученици од
предметна настава

Запознавање со историјата на ЦК и 
ЦП.

Предавање - Болести на зависност 14.11.2019

Лидери од општинска 
организација на ЦК,

членови на училишниот 
клуб на Црвен Крст

Ученици од
предметна настава

Запознавање со темата и со 
можностите да се заштитиме во 

дадена ситуација.

Креативна работилница за изработка 
на материјали за катче на училишен 

клуб
15.11.2019

Лидери од општинска 
организација на ЦК,

членови на училишниот 
клуб на Црвен Крст

Ученици од
предметна настава

Разубавување на катчето за ЦК.
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Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група
Постигнати  и остварени 
ефекти

Посета на Дом за стари лица 24.11.2019

Лидери од општинска 
организација на ЦК,

членови на училишниот клуб 
на Црвен Крст

Стари лица
од домот 

Да се развива хуманост и позитивни 
особини на личноста.

Предавање на тема - Трговија со луѓе 28.11.2019

Лидери од општинска 
организација на ЦК,

членови на училишниот клуб 
на Црвен Крст

Ученици од  
предметна настава

Запознавање со темата и со 
можностите да се заштитиме во дадена 

ситуација.

Поделба на пакети со храна на ученици 
од социјално ранливи семејства од 

хуманитарната акција по повод 
Новогодишните и Божиќните  празници

27 - 31.12.2019

Билјана Матеска, 
Сузана Поповска, 

Снежана Михајловска,
Гордана Насковска,

педагог, 
активисти на ПЦК                  

Ученици од 
одделенска и 

предметна настава, 
родители 

Грижа и помош на ученици од 
социјално ранливи категории.

Поделба на детски јакни и ракавици на 
ученици од социјално ранливи 

семејства (донација од Црвен крст 
Карпош) 

30 - 31.12.2019

Билјана Матеска,   
Сузана Поповска,

Гордана Насковска , 
педагог, 

претставници од Црвен Крст

Ученици и родители
Грижа и помош на ученици од 
социјално ранливи категории.

Снабдување на сандачето за прва 
медицинска помош со лекови и 

санитетски материјал 
04 - 18.11.2019

Билјана Матеска,
Гордана Насковска ,

Сузана Поповска, 
членови на Црвен Крст

Наставници,
членови на Црвен крст, 

родители

Снабдување, чување и наменско 
користење на опремата  за укажување 

прва медицинска помош 
таму каде што е потребна.

Работни средби
Во текот на 

полугодието

Лидери од општинска 
организација на ЦК,

членови на училишниот клуб 
на Црвен Крст

Ученици од  
предметна настава

Планирани средби и договорни 
состаноци за следни активности.
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Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група
Постигнати  и остварени 
ефекти

Вежбовна активност за укажување на 
прва медицинска помош од повреди  

и природни непогоди
13.12.2019

Билјана Матеска,    
Сузана Ангелеска ,

Гордана Насковска и 
членови на Црвен Крст

Ученици од одделенска и 
предметна настава

Оспособување на учениците за 
укажување прва медицинска 

помош.

Хуманитарна акција во собирање 
парични средства (доброволен 

прилог) за помош на ученици од 
социјално ранливи категории

16 - 27.12.2019

Членови на клубот на 
Црвен Крст, 

наставници, педагог,
психолог, дефектолог,

родители

Ученици од одделенска и 
предметна настава,

родители

Да се развива хуманост и 
позитивни особини на личноста.

Потпишување на меморандум за 
соработка

24.10.2019

Лидери од општинска 
организација на ЦК 

членови на училишниот 
клуб на Црвен крст

Ученици од
предметна настава

Унапредување на соработката 
помеѓу училишниот клуб и 

општинската организација на 
Црвен крст.

Практична вежба -поставување на 
шатор

31.10.2019

Лидери од општинска 
организација на ЦК 

членови на училишниот 
клуб на Црвен крст

Ученици од
предметна настава

Запознавање со начинот на 
поставување на шатор.

Дисеминација на тема "Историја на 
движењето на ЦК и ЦП"

7.11.2019

Лидери од општинска 
организација на ЦК 

членови на училишниот 
клуб на Црвен крст

Ученици од  
предметна настава

Запознавање со историјата 
на ЦК и ЦП.
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Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група
Постигнати  и остварени 
ефекти

Предавање - Болести на зависност 14.11.2019

Лидери од општинска 
организација на ЦК, 

членови на училишниот 
клуб на Црвен крст

Ученици од 
предметна настава

Запознавање со темата и со 
можностите да се заштитиме во 

дадена ситуација.

Креативна работилница за изработка 
на материјали за катчето на 

училишниот клуб
15.11.2019

Лидери од општинска 
организација на ЦК, 

членови на училишниот 
клуб на Црвен крст

Ученици од
предметна настава

Естетско уредување на катчето на 
клубот на Црвен Крст.

Посета на Дом за стари лица 24.11.2019

Лидери од општинска 
организација на ЦК,

членови на училишниот 
клуб на Црвен крст

Стари лица од домот 
Развивање на хуманост и 

позитивни особини на личноста.

Предавање на тема - Трговија со луѓе 28.11.2019

Лидери од општинска 
организација на ЦК, 

членови на училишниот 
клуб на Црвен крст

Ученици од
предметна настава

Запознавање со темата и со 
можностите да се заштитиме во 

дадена ситуација.

Поделба на пакети со храна на 
ученици од социјално ранливи 

семејства од хуманитарната акција по 
повод Новогодишните и Божиќните  

празници

27-31.12.2019

Билјана Матеска, 
Сузана Поповска, 

Снежана Михајловска,  
Гордана Насковска, 

педагог, 
активисти на ПЦК                  

Ученици од одделенска и 
предметна настава,

родители 

Грижа и помош на ученици од 
социјално ранливи категории.
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Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група
Постигнати  и остварени 
ефекти

Поделба на детски јакни и ракавици 
на ученици од социјално ранливи 
семејства (донација од Црвен крст 

Карпош) 

30-31.12.2019

Билјана Матеска ,
Сузана Поповска, 

Гордана Насковска , 
педагог, 

претставници од 
Црвен крст

Ученици од одделенска и 
предметна настава, 

родители 

Грижа и помош на ученици од 
социјално ранливи категории.

Снабдување на сандачето за прва 
медицинска помош со лекови и 

санитетски материјал 
04-18.11.2019

Билјана Матеска,
Гордана Насковска,        
Сузана Поповска, 

членови на Црвен крст

Ученици од одделенска и 
предметна настава, 

наставници 

Снабдување, чување и наменско 
користење на опремата  за 

укажување на прва медицинска 
помош таму каде што е потребна.

Работни средби
Во текот на 
Годината

Лидери од општинска 
организација на ЦК, 

членови на училишниот 
клуб на Црвен крст

Ученици од 
предметна настава

Планирани средби и договорни 
состаноци за следни активности.

Вежбовна активност за укажување на 
прва медицинска помош од повреди  

и природни непогоди
13.12.2019

Билјана Матеска , 
Сузана Ангелеска, 

Гордана Насковска и 
членови на Црвен крст

Ученици од одделенска и 
предметна настава

Оспособување на учениците за 
укажување прва медицинска помош.

Вежбовна активност и едукација на 
учениците од тимот за заштита од 

природни непогоди и тимот за прва 
медицинска помош

6.2.2020

Билјана Матеска ,
Сузана Ангелеска, 

Гордана Насковска,  
ученици

Ученици од одделенска и 
предметна настава

Едукација на учениците за заштита од 
природни непогоди и укажување на 

прва помош.
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Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група
Постигнати  и остварени 
ефекти

Одбележување на Недела на борба 
против срцевосадовите заболувања 
под мотото “Здраво срце - Среќно 
срце“ (предавање преку разглас, 

истакнување на едукативни 
материјали во училишниот хол)

21-28.02.2020
Билјана Матеска, 
Сузана Поповска,

ученици

Ученици, наставници, 
родители

Запознавање со причините и 
последиците од кардиоваскуларни 

болести како и начини на 
превенирање и лечење, грижа за 

здравјето.

Поделба на благодарници на ученици 
и одговорни наставници за активно 

учество и придонес во новогодишната 
хуманитарната акција

9.3.2020

Претставник од Црвен крст 
на РСМакедонија -

општинска организација 
Карпош

Ученици и одговорни 
наставници

Награда за вложениот труд, 
мотивација за понатамошна 

работа.

Активности со волонтери од Црвен 
крст од општинска организација 

Карпош
27.01-10.03.2020

Волонтери од Црвен крст, 
општинска организација 

Карпош,
Гордана Насковска

Ученици - членови на 
училишниот клуб на Црвен 

крст

Развивање на хуманост, грижа за 
здравјето, организирање на 

хуманитарни настани.

Набавка и доделување на пакети со 
прехранбени производи на ученици 
од социјално ранливи семејства со 

средства од хуманитарна акција

Јуни, 2020

Билјана Матеска, 
Сузана Поповска,  

Гордана Насковска, 
Снежана Михајловска, 

педагог 

Ученици од одделенска и 
предметна настава, 

родители

Грижа и помош на ученици од 
социјално ранливи категории.

Координатор: Билјана Матеска
Заменик: Гордана Насковскa 
Членови: Снежана Михајловска, Маја Арсовска, Сузана Поповска,, Анѓелина 
Николовска
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УЧИЛИШЕН ТИМ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДРШКА - УТТП

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Вклучување на учениците во оддржувањето на компјутерите во училиштето. Помош на учениците и

наставниците во работата со компјутерите. Техничка поддршка од страна на учениците во одржувањето

на компјутерите

Реализирана програмска 
активност

Време на
реализација

Реализатор Целна група
Постигнати цели и 
остварени ефекти

Формирање на УТТП и запознавање 
со годишната програма за работа

Септември, 2019 Дејан Гацевски Училиште
Навремено и успешно обезбедување 

на техничка поддршка.

Обука на ученичките тимови
Континуирано во текот 

на целата учебна 
година

Дејан Гацевски Ученици од 6 – 9 одд.
Навремено и успешно обезбедување 

на техничка поддршка.

Индентификување и отстранување 
на евентуални проблеми

По потреба
Дејан Гацевски,

УТТП
Училиште

Правилно функционирање на 
компјутерскиот систем.

Одговорен наставник: Дејан Гацевски



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

СЛЕДЕЊЕ И ПРОВЕРКА НА ПЕДАГОШКАТА ЕВИДЕНЦИЈА 
И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Континуирано следење и проверка на педагошката документација (дневници, главни книги, ученички легитимации, 
евидентни листови, свидетелства). Навремено откривање и корекции на сите пропусти при водење на педагошката 
евиденција и документација. Создавање навика кај наставниците од одделенска и предметна настава за редовно, точно, 
прецизно и последователно запишување на часови, изостаноци, посети, отворени денови, родителски средби, оценки, 
одделенски совети, планирани и реализирани тестови, задачи итн. Правилно и континуирано водење на педагошката 
документација. 

Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Изработка на годишна програма 
за следење и проверка на 
педагошката евиденција и 
документација во текот на 
учебната 2019 / 20 година

Август, 2019

Снежа Ѓорѓиева, 
Анѓелина Николовска,  
Снежана Михајловска, 
Сунчица М.Стојановиќ 

Училиште, наставен 
кадар

Запознаен наставен кадар со целокупните 
планирани активности и нивно спроведување, 

усвоена годишна програма за следење на 
педагошката евиденција и документација.

Проверка на главни книги и 
ученички легитимации

19 - 20.09.2019
Директор,   

педагог 

Училиште,  
раководители на 

паралелки во I а, I б  I 
в и I г одд.

Увид во внесените податоци во главните книги и 
ученичките легитимации за учениците од прво 

одделение.

Прегледување на дневниците на 
паралелките од прво до петто 

одделение

Октомври, 2019 
ноември, 2019   

декември, 2019  
јануари, 2020    

Педагог, 
одговорни 

наставници: 
Снежа Ѓорѓиева

Раководители на 
паралелки од               

I - V одд. 

Направен увид за внесени податоци во дневниците 
на паралелките, воочени евентуални пропусти и 

неправилности со дадени препораки за нивна 
дополна и корекција.

Изработка на извештај од 
прегледаните дневници на 

паралелките од прво до петто 
одделение 

Октомври, 2019 
ноември, 2019   

декември, 2019 
јануари, 2020    

Снежа Ѓорѓиева
Раководители на 
паралелките од                  

I - V одд. 

Констатирана состојба и евидентирани недостатоци 
во дневниците на паралелките од прво до петто 

одделение.
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Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Прегледување на дневниците на 
паралелките од шесто до деветто 

одделение
27 - 28.09.2019        Психолог

Раководители на 
паралелки од                  
VI - IX одд. и 
предеметни 
наставници

Направен увид за внесени податоци во дневниците 
на паралелките, навремено информирани 

наставници за посотечки неправилности и нивна 
корекција.

Изработка на извештај од 
прегледаните дневници на 

паралелките од шесто до деветто 
одделение

Септември, 2019 Психолог

Раководители на 
паралелки од                  
VI - IX одд. и 
предеметни 
наставници

Констатирана состојба и евидентирани недостатоци 
во дневниците на паралелките од шесто до деветто 

одделение.

Прегледување на дневниците на 
паралелките од шесто до деветто 

одделение

25.11 2019  
28.11.2019 
25.12.2019    
18.01.2020

Психолог,
одговорни 

наставници: 
Снежана Михајловска, 
Сунчица М.Стојановиќ 

Раководители на 
паралелки од                  
VI - IX одд. и 
предеметни 
наставници

Направен увид за внесени податоци во дневниците 
на паралелките, навремено информирани 

наставници за посотечки неправилности и нивна 
корекција.

Изработка на извештај од 
прегледаните дневници на 

паралелките

25.11 2019  
28.11.2019 
25.12.2019    
18.01.2020

Снежана Михајловска, 
Сунчица М.Стојановиќ 

Раководители на 
паралелките од    

VI - IX одд. и 
предеметни 
наставници                

Констатирана состојба и евидентирани недостатоци 
во дневниците на паралелките од шесто до деветто 

одделение.

Проверка на евидентни листови за 
успехот на учениците од прво до 

петто одделение на крајот од 
првото тримесечите и на крајот од 

првото полугодите во учебната 
2019 / 20 година 

12 - 14.11.2019
16 - 22.01.2020

Педагог, 
раководители на 

паралелки

Раководители на 
паралелките од                  

I - V одд. 

Увид за правилно внесени потребни податоци за 
учениците и постигнатиот успех на крајот од првото 

тримесечите и на крајот од првото полугодите во 
учебната 2019 /20 година, надополнети евентуални 

пропусти и корегирани неправилности. 

Проверка на евидентни листови за 
успехот на учениците од шесто до 

деветто одделение на крајот од 
првото тримесечите и на крајот од 

првото полугодите во учебната 
2019 / 20 година 

12 - 15.11.2019
17 - 21.01.2020

Психолог, 
раководители на 

паралелки

Раководители на 
паралелки од                  

VI - IX одд. 

Увид за правилно внесени потребни податоци за 
учениците и постигнатиот успех на крајот од првото 

тримесечите и на крајот од првото полугодите во 
учебната 2019 / 20 година, надополнети евентуални 

пропусти и корегирани неправилности. 



Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Проверка на дневниците на 
паралелките од седмо до деветто 
одделение (полугодишни оценки)

31.12.2019
Педагог,              
психолог

Раководители на 
паралелки од                  
VII - IX одд. и 

предметни наставници 

Направен увид за евидентирани оценки на 
учениците во дневниците на паралелките на 

крајот од првото полугодие во учебната 
2019 / 20 година.

Прегледување на дневниците на 
паралелките од I - IX  одд.

Континуирано Директор

Раководители на 
паралелки од            

I - IX одд. и 
предметни наставници 

Направен увид за внесени податоци во 
дневниците на паралелките, воочени пропусти и 

неправилности, дадени препораки за нивно 
дополнување и корекција.

Изработка на полугодишен 
извештај за реализација на 

активности за следење и 
проверка на педагошката 

документација 

14.01.2020

Педагог,
одговорни 

наставници: 
Снежа Ѓорѓиева, 

Снежана Михајловска, 
Сунчица М.Стојановиќ 

Училиште
Увид во реализираните активности во текот на 
првото полугодие од учебната 2019 /20 година.  

Прегледување на дневниците на 
паралелките од I - IX  одд.

Март, 2020
Педагог,
психолог

Раководители на 
паралелки од            

I-IX одд.и предметни 
наставници 

Направен увид за внесени податоци во 
дневниците на паралелките, воочени пропусти и 

неправилности, дадени препораки за нивно 
дополнување и корекција.

Изработка на извештај од 
прегледаните дневници на 

паралелките
Март, 2020

Снежа Ѓорѓиева, 
Анѓелина Николовска,  
Снежана Михајловска, 
Сунчица М.Стојановиќ 

Раководители на 
паралелките од    

I - IX одд. и 
предметни наставници                

Констатирана состојба и евидентирани 
недостатоци во дневниците на паралелките од 

прво до деветто одделение.
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Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Проверка на свидетелства
за 9-то одд.

Јуни , 2020
Психолог и 
одделенски 

раководители 

Раководители на 
паралелки од 9-то 

одделение

Направен увид  за внесени податоци во 
свидетелства .

Проверка на главни книги 
за 9-то одделение 

Јуни , 2020
Психолог и 
одделенски 

раководители 

Раководители на 
паралелки од 9-то 

одделение

Направен увид  за внесени податоци во 
матичните книги  за учениците од 9то 

одделение. 

Прегледување на дневници на 
паралелки  од 9-то одделение 

22. 06. 2020
Одговорен настаник 

Снежана Михајловска 

Раководители на 
паралелки од 9-то 

одделение

Направен увид за внесени податоци во 
дневниците на паралелките, навремено 
информирани наставници за посотечки 

неправилности и нивна корекција.

Изработка на извештај од 
прегледаните дневници на 

паралелките од 9-то одделение 
22. 06. 2020

Одговорен настаник 
Снежана Михајловска  

Раководители на 
паралелки од 9-то 

одделение

Констатирана состојба и евидентирани 
недостатоци во дневниците на паралелките од  

деветто одделение.

Прегледување на дневниците на 
паралелките од прво до петто 

одделение
Јуни, 2020    

Педагог,
одговорни 

наставници: Снежа 
Ѓорѓиева, Анѓелина 

Николовска 

Раководители на 
паралелки од           

I - V одд. 

Направен увид за внесени податоци во 
дневниците на паралелките, воочени евентуални 
пропусти и неправилности со дадени препораки 

за нивна дополна и корекција.

Изработка на извештај од 
прегледаните дневници на 

паралелките од прво до петто 
одделение 

Јуни, 2020   
Снежа Ѓорѓиева, 

Ангелина     
Николовска 

Раководители на 
паралелките од                  

I - V одд. 

Констатирана состојба и евидентирани 
недостатоци во дневниците на паралелките од 

прво до петто одделение.

Прегледување на дневниците на 
паралелките од шесто до деветто 

одделение
Јуни, 2020   

Психолог, 
одговорни 

наставници: Снежана 
Михајловска, Сунчица 

М.Стојановиќ 

Раководители на 
паралелки од              

VI - IX одд. и 
предеметни наставници

Направен увид за внесени податоци во 
дневниците на паралелките, навремено 
информирани наставници за посотечки 

неправилности и нивна корекција.
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Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Изработка на извештај од 
прегледаните дневници на 

паралелките од шесто до деветто 
одделение

Јуни , 2020    

Психолог, одговорни 
наставници: Снежана 
Михајловска, Сунчица 

М.Стојановиќ 

Раководители на 
паралелки од VI - IX одд. и 
предеметни наставници

Констатирана состојба и евидентирани 
недостатоци во дневниците на паралелките од 

шесто до деветто одделение.

Проверка на свидетелства  на 
ученици од  I-V то одд.

Јуни , 2020    
Педагог и 

одделенски 
раководители 

Раководители на 
паралелки од 1-5 то 

одделение

Направен увид  за внесени податоци во 
свидетелства. 

Проверка на главни книги  на 
ученици од I- V то одделение 

Јуни , 2020    
Педагог и

одделенски 
раководители 

Раководители на 
паралелки од 1-5 то 

одделение

Направен увид  за внесени податоци во 
матичните книги  за учениците од 1-5 то 

одделение .

Проверка на свидетелства  на 
ученици од VI-IX то одд.

Јуни , 2020    
Психолог и одделенски 

раководители 

Раководители на 
паралелки од 6-9 то 

одделение

Направен увид  за внесени податоци во 
свидетелства. 

Проверка на главни книги на 
ученици од VI-IX то одделение 

Јуни , 2020    
Психолог и одделенски 

раководители 

Раководители на 
паралелки од 6-9 то 

одделение

Направен увид  за внесени податоци во 
матичните книги  за учениците од 6-9 то 

одделение .

Изработка на годишен извештај за 
реализација на активности за 

следење и проверка на 
педагошката документација 

Јули , 2020    

Педагог, 
психолог,

одговорни наставници: 
Снежа Ѓорѓиева, 

Анѓелина Николовска  
Снежана Михајловска, 
Сунчица М.Стојановиќ 

Училиште
Увид во реализираните активности во текот на 
првото полугодие од учебната 2019 /20 година.  

Одговорни наставници: Снежана Михајловска ,Сунчица М.Стојановииќ, 
Снежа Ѓорѓиева,  Ангелина Николовска 
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Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Обработка на податоци од е-
дневникот

Септември-јуни
Драгица Иванова-Стојаноска,

Александра Ј.Стојаноски,
Гордана Шопкоска

Предметни и 
одделенски 
наставници

Надминување на проблемите
за време на внесување на
податоците и навремено
внесување на податоци в

-дневникот.

Изготвување на извештаи за 
прегледан е- дневник -

предметна настава

31.11.2019
23.01.2020
28.04.2020
20.05.2020
19.06.2020

Драгица Иванова-Стојаноска
Предметни
наставници

Надминување на проблемите
за време на внесување на
податоците и навремено
внесување на податоци в

-дневникот.

Изготвување на извештаи за 
прегледан е- дневник -

одделенска настава

28.11.2019
03.12.2019
20.01.2020
28.04.2020
29.06.2020

Александра Ј.Стојаноски,
Гордана Шопкоска

Одделенски 
наставници

Точно, навремено и прецизно внесување 
на податоци на е - дневник;Известување 

за постоечките неправилности. 
Укажување на правилно понатамошно 

водење на педагошката документација.

Истакнување/ испраќање на 
извештаите за прегледаниот е-

дневник
Септември-јуни

Александра Ј.Стојаноски,
Гордана Шопкоска,

Драгица Иванова-Стојаноска

Предметни и 
одделенски 
наставници

Точно, навремено и прецизно внесување 
на податоци на е – дневник.

Следење, унапредување на работата на наставниот кадар ; -Следење на постигањата, редовноста и 
успехот на учениците; -Запознавање на родителите со успехот и поведението на учениците  и 
актуелните работи во училиштето

Одговорни наставници:
Александра ј.Стојаноски/Гордана Шопкоска

СЛЕДЕЊЕ И ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК 
(ОДДЕЛЕНСКА И ПРЕДМЕТНА НАСТАВА)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНА РАБОТА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Изготвување на годишни програми 
за работа на училишни тимови

Септември, 2019 Наставен кадар
Училиште, 

наставен кадар
Унапреден воспитно-образовен 

процес.

Организирани посети
на часови

Континуирано 

Директор, педагошко-
психолошка служба, 

наставници од предметна и 
одделенска настава

Наставници, 
ученици 

Поттик на креативен , иновативен и 
интерактивен пристап во наставата.

Проверка на дневните оперативни  
планирања на наставниците

Континуирано
Директор,

педагошко-психолошка служба
Наставници

Соодветно и квалитетно планирање на 
активностите на наставните часови.

Следење на реализацијата на 
далечинското учење преку средства 

за електронска комуникација
Март – јуни, 2020

Директор,
педагошко-психолошка служба

Наставници, 
ученици 

Квалитетно планирање и реализација 
на  учењето од далечина преку 

учиулишната 
веб платформа.

Полугодишен и годишен извештај за 
реализација на активностите

13.01.2020
02.07.2020

Валентина 
Алексовска 

Наставен кадар
Извршена анализа и воочување на 

подобрувањата во воспитно –
образовната дејност на училиштето.

Систематско следење и унапредување на воспитно – образовната работа, следење и поддршка на 
професионално унапредување на наставниот кадар.

Tим за унапредување на воспитно - образовна работа: Ѓурѓица Баталакова, Розалинка Симоновска , 
Валентина Алексовска , Ана Атанаскова
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РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ОДДЕЛЕНСКИ СОВЕТ 

Следење, унапредување на работата на наставниот кадар ; -Следење на постигањата, редовноста и 
успехот на учениците; -Запознавање на родителите со успехот и поведението на учениците  и 
актуелните работи во училиштето

Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

Изготвување на распоред на часови –
дополнителна, додатна и слободни ученички 

активности и приемни денови 
на наставниците

Август, 2019 
Маријана А. Маневска / Соња 

Стевкова

Предметни и 
одделенски 
наставници

Успешна реализација на воннаставните 
активности и навремено информирање 

и соработка со родителите.

Список на членови во Совет на родители 
од I – IX одделение

Септември ,2019 
Маријана А. Маневска / Соња 

Стевкова

Предметни и 
одделенски 
наставници

Успешна  соработка со родителите, 
вклучување на родителите во 
активностите на училиштето.

Разгледување на успехот,поведението и 
редовноста на учениците во првото 

тромесечие од учебната 2019/2020 год.
за оделенска настава

06.11.2019

Директор, 
стручна служба, 

одделенски наставници, 
предметни наставници по 

англиски јазик

Одделенски 
наставници

Согледување на успехот и поведението 
на учениците од I – V одделение во 

првото тромеасечие од учебната 
2019/2020 година.

Разгледување на успехот,поведението и 
редовноста на учениците во првото 

тромесечие од учебната 2019/2020 год.
за предметна настава

07.11.2019
Директор, 

стручна служба, 
предметни наставници

Предметни  
наставници

Согледување на успехот и поведението 
на учениците од VI – IX одделение во 

првото тромеасечие од учебната 
2019/2020 година.

Разгледување на успехот,поведението и 
редовноста на учениците во првото 
полугодие од учебната 2019/2020 за 

оделенска настава

13.01.2020

Директор, 
стручна служба, 

одделенски наставници, 
предметни наставници по 

англиски јазик

Одделенски 
наставници

Согледување на успехот и поведението 
на учениците од I – V одделение во 

првото тримесечие од учебната 
2019/2020 год.
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Реализирана програмска активност Време на реализација Реализатор Целна група
Постигнати цели и остварени 

ефекти

Разгледување на успехот,поведението и 
редовноста на учениците во првото 
полугодие од учебната 2019/2020 за 

предметна настава

13.01.2020
Директор, 

стручна служба, 
предметни наставници

Предметни  
наставници

Согледување на успехот и 
поведението на учениците од VI 

– IX одделение во првото 
тримесечие од учебната 

2019/2020 год.

Разгледување на успехот,поведението и 
редовноста на учениците во третото 
тимесечие од учебната 2019/2020 за 

оделенска настава

09/04/20
Одделенски наставници, 
педагошко-психолошка 

служба и директор

Одделенски 
наставници

Согледување на успехот и 
поведението на учениците од I 

– V одделение во третото 
тимесечие од учебната 

2019/2020 год.

Разгледување на успехот,поведението и 
редовноста на учениците во третото 
тимесечие од учебната 2019/2020 за 

предметна настава

09/04/20
Предметни наставници, 
педагошко-психолошка 

служба и директор

Предметни  
наставници

Согледување на успехот и 
поведението на учениците од VI 

– IX одделение во третото 
тимесечие од учебната 

2019/2020 год.

Разгледување на успехот,поведението и 
редовноста на учениците на крајот од 

учебната 2019/2020 за оделенска настава
11/06/20

Одделенски наставници, 
педагошко-психолошка 

служба и директор

Одделенски 
наставници

Согледување на успехот и 
поведението на учениците од I 

– V одделение  на крајотод 
учебната 2019/2020 год.

Разгледување на успехот,поведението и 
редовноста на учениците од 9 одд на 

крајот од учебната 2019/2020 за 
предметна настава

10/06/20
Предметни ,  наставници, 
педагошко-психолошка 

служба и директор

Предметни  
наставници

Согледување на успехот и 
поведението на учениците од  

IX одделениена крајот од 
учебната2019/2020 год. 

Разгледување на успехот,поведението и 
редовноста на учениците на крајот од 

учебната 2019/2020 за предметна настава
11/06/20

Предметни ,  наставници, 
педагошко-психолошка 

служба и директор

Предметни  
наставници

Согледување на успехот и 
поведението на учениците од VI 

– 8 одделение на крајот од 
учебната2019/2020 год. 

Координатори: Маријана А. Маневска, Соња Стевкова 
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НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Подобрување и усовршување на работата на наставниците.

Реализирана програмска
активност,

Време на 
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Наставнички бр.1 Јули, 2019
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар
Презентација на предлог Годишна програма за работа на 
училиштето за учебната 2019/20 година,Активности кои 

се во тек.

Наставнички бр.2 Август, 2019
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар

Разгледување на Годишниот извештај за работа на 
училиштето во учебната 2018 / 19 година, Разгладување 

на Годишната програма за работа на училиштето во 
учебната 2019 / 20 година,Програми за ученички 

екскурзии за учебната 2019 / 20 година,Активности во 
тек.

Наставнички бр.3 Август, 2019
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар
Прием на првачиња,Родителски средби,Мени за 

целодневна настава,Активности во тек.

Наставнички бр.4 Септември, 2019
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар

Извештај од предадени Годишни планирања на 
одделенските наставници и предметните наставници 

(педагог, психолог),2. Организирање Стручни активи за 
пополнување педагошка документација ,3. Информација 

за изучување на германски јазик во 6 в одд. ,4. 
Информација за дисеминација на проект Еразмус+ 

(Гордана Насковска),5. Активности во тек.

Наставнички бр.5 Септември, 2019
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар

Назначување ментори за Елена Ристова и Марија 
Пецановска, Завршување на приправнички стаж и 

мислење од ментори за истите 
(Ана Атанасовска,Валентина Танчевска и

Весна Башевска ),Активности во тек.
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Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Наставнички бр.6 Октомври, 2019
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар

Усно излагање на наставници од одржаниот есенски 
излет,Опомена пред тужба од „Специјал“,Активности во 

тек.

Наставнички бр.7 Ноември, 2019
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар

Реализација на наставниот план и програма за работа со 
учениците од 1 – 9 одделение за првото тримесечие во 

учебната 2019/2020 година
- Додатна настава,дополнителна настава,слободни 

ученички активности,Утврдување на успехот и 
поведението на учениците од 1 – 9 одделение за првото 
тримесечие во учебната 2019/2020 година,Запознавање 

со агендата и активностите кои ќе се реализираат во 
училиштетоповрзани со проектот Еразмус+ „Атрактивни 

училишта,среќни ученици,подобар живот“,
Активности во тек.

Наставнички бр.8 Декември, 2019
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар

Назначување на ментор за наставник – приправник Ертан 
Ибраим,Соопштување на информација од наставник 
Јулијана Гугоска за МИО,Соопштување на агенда за 

активности во нашето училиште од 09.12. – 13.12.2019 
г.кои се поврзани со проектот Еразмус+,

Поднесување извештај одГоце Боцевски од одржаниот 
состанок со тимот од Јавна и културна дејност за 75 

годишен јубилеј,
Активности за одделенски час за осмислување на мото за 
Новогодишен хепенинг (ботаничка градина),Активности 

во тек.
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Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Наставнички бр.9 Декември, 2019
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар

Запознавање со активности планирани во Агенда за месец 
Јануару 2020 година, Запознавање на наставниците и 
стручните соработници со добиени писма до нашето 
училиште, испратени од надворешни институции, Работно 
време за сите вработени во училиштето,Упатство за 
користење мобилни телефони,Договор за одбележување на 
смртта на нашиот Патрон Мирче Ацев, Известување за 
добивање согласност на решение од определено на 
неопределено работно време според Законот за основно 
образование,Известување за избирање на Претседател на 
Училишен одбор спред измените во Законот за основно 
образование, Договор за предавање на полугодишен 
извештај од координаторите и членовите на тимовите 
според Годишната програма на училиштето,Средување на 
училните и паноата во и пред училницата - генерално 
чистење на училиштето,Тековни активности

Наставнички бр.10 Јануари, 2020
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар

Реализација на наставниот план и програма за првото 
полугодие за учебната 2019/2020 година,Утврдување на 
успехот и поведението на учениците за првото полугодие во 
учебната 2019/2020,Агенда за јануари,Активности во 
тек,Дополнување - Правилник за користење на мобилни 
телефони

Наставнички бр.11 Јануари, 2020
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар

1.Презентација на полугодишен извештај на училиштето за 
првото полугодие од учебната 2019/20 година
2. Агенда за месец Јануари
- Патронен празник и крводарителска акција по повод 
патрониот празник
3.Дополнување – Ангела Димитријевиќ – излагање за 
фејсбук страната на Мирче Ацев



171

Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Наставнички бр.12 Февруари, 2020
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар

Агенда за месец февруари;Запознавање на наставниците и 
стручните соработници со писма добиени од надворешни 
институции;Договор за благодарници,пофалници и дипломи 
кои ќе ги издаваат одделенските раководители;Известување 
за изработка на организери за чување на мобилни 
телефони;Извештај од комисијата за Јавна и културна 
дејност;Формирање на нов инклузивен тим;Известување за 
презентацијата и усвојување на Полугодишниот извештај на 
училиштето;Активности во тек

Наставнички бр.13 Февруари, 2020
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар

Агенда за месец Март;Известување за изработка на 
организери;Извештај од одржан состанок на Јавна и културна 
дејност;известување за одржување на 61 натпревар на млади 
техничари и природници;Фотографирање на ученици од 
прво,петто и девето одделение;Напатствија за превенција од 
заразни болести;Изработка на етички кодекс за наставници; 
Активности за одбележување на Денот на пролетта;Мислење 
од менторот Татјана Рафајлофска за завршување на 
приправничкиот стаж на Ивана Нојкиќ;Одржување на 
натпревар по математика - Кенгур;Активности во тек

Наставнички бр.14 Март, 2020
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар

Агенда за месец Март;известување за одржување на 61 
натпревар на млади техничари и 
природници;Фотографирање на ученици од прво,петто и 
девето одделение;Мислење од менторот Јасна Матевска за 
завршување на приправничкиот стаж на Силвија 
Стојкоска;Активности за одбележување на Денот на 
пролетта;Одбележување на денот на лицата со Даунов 
синдром;Инфо за термин на одржување на полуматурска 
вечер;Активности во тек



172

Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Наставнички бр.15 Април, 2020
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар

Реализација на наставниот план и програма за работа со 
учениците од 1 – 9 одделение за третото тримесечие во 
учебната 2019/2020 година
- Додатна настава,дополнителна настава,слободни 
ученички активности,Утврдување на успехот и 
поведението на учениците од 1 – 9 одделение за третото  
тримесечие во учебната 2019/2020 година;Активности во 
тек;Писмо пратено до директорката од наставникот Ангела 
Димитријевиќ и изрекување на педагошки мерки на 
ученици

Наставнички бр.16 Мај, 2020
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар

Запознавање со активности планирани во Агенда за месец 
Мај 2020 година, Напатствија за изработка на алманах за 9 
одд.;Проверка на сведителства за 9 одд.;Напатствија за 
известување на учениците за избор на првенец на 
генерација од 4 - 9 одд.;Одбележување на Св. Кирил и 
Методиј;Пофалба за наставник;Инфо за допис од 
Општина;Упис на првачиња;Начин на работа на 
наставниците 
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Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Наставнички бр.17 Јуни, 2020
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар

1.   Запознавање со планираните активности на 
училиштето во Агендата за месец јуни;
2.  Известување за запишување на учениците во прво 
одделение во учебната 2020/21.  

Реализирани и тековни активности;
3. Укажување на одделенските и предметните наставници 
за навремено описно оценување  од 1-3 одделение и 
нумеричко оценување на учениците од 4-9 одделение;
4. Известување за активности и резултати од реализиран 
ликовен и литературен конкурс по повод Денот на 
Сесловенските Просветители Св.Кирил и Методиј;
5.  Известување од одржаниот состанок на директори на 
училиштата на ниво на Општина 
Ѓорче Петров со дневен ред-Распределба на часови за 
предметни наставници кои ќе 
одржуваат настава од 1-9 одделение за учебната 
2020/2021; 6.Извештај од комисијата за разгледување на 
Првенец на генерација од 4-9 одделение;
7.Тековни активности;

Наставнички бр.18 Јуни, 2020
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар

1. Реализација на наставниот план и програма за IX 
одделение на крајот од учебната 2019/2020 година
- додатна настава
- дополнителна настава
- слободни ученички активности
2. Утврдување на годишниот успехот и поведението  на 
учениците од IX одделение за учебната 2019/2020 година 
- истакнат ученик во парарелката
- ученици кон кои се изречени педагошки мерки (предлог 
за повлекување на педагошките мерки за тековната 
учебна година)
3. Активности кои се релиазирани или се во тек:
- полагање одделенски испити
- подмирување на сметкиза ужинка, фотографирање, 
списанија, враќање на учебници, лектири или други книги 
кои се земени од училишната библиотека и друго
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Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Наставнички бр.19 Јуни, 2020
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар

1. Реализација на наставниот план и програма за работa на 
крајот од учебната 2019/2020 година
- дополнителна настава
- додатна настава
- слободни ученички активност
2. Утврдување на успехот и поведението на учениците од 
1-во до 8-мо одделение на крајот од учебната 2019/2020 
година
- истакнат ученик на паралелката
- ученици кон кои се изречени педагошки мерки
3. Разгледување на приговор поднесен од родител на 
ученикот Митревска Матеа од 8г
4. Активности во тек
- полагање одделенски испити
- информации за изборни предмети
- подмирување на сметки 
- враќање на учебници, книги, лектири од училишната 
библиотека
- информации од тужба

Наставнички бр.20 Јуни, 2020
Директор,

стручна служба
и наставници

Наставен кадар Утврдување на успех од полагање Одделенски испит;Разно

Координатор: Зора Антевска
Заменик: Гордана Шопкоска
Членови: Јулијана Гугоска, Драгица И. Стојаноска
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ПЕДАГОГ 

Примарна цел во работата на училишниот педагог е следење и унапредување на целокупниот воспитно - образовен процес на
училиштето. Педагогот врши педагошки и методско – дидактички консултации при реализација на наставниот процес.
Соработува со наставниците и дава континуирана поддршка за планирање и реализирање на воспитно – образовната работа.
Го поттикнува и поддржува интелектуалниот и социо-емоционалниот развој на учениците , нивното знаење и напредување.
Соработката на педагогот со родителите се темали на меѓусебна доверба, почит и разбирање, пришто се врши размена на
информации, дава сугестии и препораки за воспитно влијание во родителскиот дом и врши едукација за развивање на
родителските компетенции.

РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Реализирана програмска активност
Време на 

реализација
Соработници Целна група Постигнати цели и остварени ефекти

1 2 3 4 5

Подрачје 1: РАБОТА СО УЧЕНИЦИ

Потподрачје: Поддршка на учениците во учењето

Работа во Комисија за запишување                                           
на ученици во прво одделение

(Изработка на оглас , соопштенија и формулари 
и нивно објавување на училишната веб страна и 
на огласна табла, електронска комуникација со 

родители / старатели  и водење електронска 
документација, информирање на родителите за 
термин за разговор со детето за запишување во 

прво одделение, прием и разговор со деца и 
родители  / старатели согласно протокол, 
архивирање на пријавите и комплетната 

документација, испраќање писма со 
известување до родителите / старателите на 

незапишаните деца, подготовка на списоци за 
запишани ученици во прво одделение)

Јуни – август, 
2020

Директор, 
психолог,

дефектолог, 
членови на 
Комисија

Непречено спроведен процес на запишување 
ученици во прво одделение, запишани ученици 
во прво одд. согласно реонизацијата, старосната 

година, утврдената зрелост и извршената 
проценка на подготвеноста на децата за 

вклучување и напредување во образовниот 
систем, правилно формирани паралелки во 

согласност со однапред поставени критериуми, 
изготвен извештај од извршеното запишување 

на ученици во прво одделение за учебната 2020 
/ 21 година.
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Индивидуално поучување на учениците                        
со потешкотии во учењето 

Континуирано Наставници Ученици 

Дадена непосредна поддршка на учениците 
во учењето, подобрен  успех на учениците и

надминати потешкотии во учењето.

Доставување барање за прецизирање на законските 
одредби во однос на првично идентификување и 
задолжително упатување на децата со посебни 

образовни потреби на Комисиско категоризирање 
видот на попреченост и поддршка за различните 

образовни потреби на учениците

Континуирано
Психолог, 

дефектолог, 
наставници, 

родители

Ученици 

Подобрена состојба со статусот на учениците 
со посебни образовни потреби преку давање 

континуирана поддршка во учењето.

Учество во изработка на индивидуален образовен 
план за  ученици со посебни образовни потреби

Август / 

септември, 2019

Психолог, 
дефектолог, 
наставници, 

родители

Ученици со 
посебни 

образовни 
потреби

Приспособени наставни содржини согласно 
потребите и можностите на учениците со                      

пречки во развојот.

Потподрачје: Следење и поддршка на развојот на учениците

Следење на прилагодувањето на учениците во прво 
одделение преку  посета на часови и разговори со 

наставници, родители и ученици

Септември -
ноември, 2019

Наставници,
психолог, 

дефектолог

Ученици од                                      
прво одд.

Увид во прилагодувањето на првачиња во 
училиштето  и дадени насоки за полесна 

адаптација во училишната средина кај некои 
ученици. 

Помош на учениците за справување со кризни 
ситуации  (болест, смрт, развод, семејно насилство)

Континуирано
Психолог,  

наставници
Ученици

Дадена стручна  помош и поддршка на  
учениците за надминување на состојбите.

Советодавна работа со ученици кои имаат проблеми 
во однесувањето, емоционални тешкотии, 

деликвенција, нередовност и сл.
Континуирано

Психолог,

наставници, 
родители

Ученици

Надминати социо - емоционални проблеми 
кај учениците, извршено набљудување на 

однесувањето на ученици за време на час и 
советодавен разговор со набљудуваните 

ученици,  дадени насоки за полесно 
совладување на наставниот материјал и за 

подобрување на успехот на учениците.

Прибирање информации за работата и однесувањето 
на учениците преку следење на наставата

Континуирано
Психолог,  

наставници
Ученици

Увид во причините за неуспехот и 
несоодветното однесување на учениците.
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Интервенирање при несоодветно однесување 
на учениците

Континуирано
Психолог,  

наставници
Ученици

Разрешени настанати конфликти и проблеми, 
применети соодветни стратегии за справување со 

несоодветно однесување на учениците.

Изработка на Препораки за ученици во време 
на вонредна состојба во државата заради 

спречување на ширење на вирусот covid – 19 
(коронавирус) што се објавени на училишната 

веб страна

Март , 2020 Психолог Ученици

Едукација на учениците за почитување на мерките 
и препораките за заштита од вирусот Covid – 19, 

препорачани активности за добро организирано и 
квалитетно минување на времето на изолација и 

физичко дистанцирање, дадени насоки за активно 
учество на учениците во далечинското учење и 

едукација преку  ТВ – училница , дадени препораки 
за чување на физичкото и менталното здравје во 

вонредната состојба.

Едукативна работилница со ученици
за разрешување конфликти 

„Јас обраќање“    
21.10.2019

Раководител                  
на паралелката

Ученици од                           
V б одд.

Стекнати знаења за компонентите на „Jас обраќање“,
оспособени ученици за примена на јас обраќањето 

како алатка што обезбедува искажување на 
незадоволство на начин кој не е обвинувачки, туку 

истата на конструктивен начин повикува на 
разрешување на конфликтната ситуација и 

подобрување на меѓусебниот однос .

Реализирање активности со ученици за 
превенција од насилно однесување

Континуирано Наставници Ученици
Подобрено однесување на одредени ученици и 

унапредена врсничка комуникација.

Вклучување на учениците во искажување                     
на сопствено мислење при анкетирање                             

за потребите за Самоевалуација на училиштето
Октомври, 2019

Психолог, 
наставници

Ученици 

Зголемена  демократската партиципација на 
учениците во активностите на училиштето, 

зајакната самодовербата и самопочитување кај 
учениците.

Давање поддршка во идентификацијата на 
специфичните желби и интереси на учениците 

за реализација на слободни ученички 
активности и воннаставни активности

Септември, 2019 
/ во текот на

првото 
полугодие

Психолог, 
наставници

Ученици 
Зголемена  демократската партиципација на 
учениците во активностите на училиштето.

Стручна помош при изготвување на програми 
за воннаставни активности и учество во 
организација и реализација на дел од 

воннаставните активности

Континуирано
Директор, 
психолог,

наставници

Училиште, 

ученици 

Добро подготвени програми за работа, успешна 
реализација и на воннаставните активности, 

анимирање на учениците, развивање на 
натпреварувачки дух, хуманост, солидарност                           

и меѓуетничка соработка.
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Потподрачје: Професионална и кариерна ориентација на учениците

Испитување за информираноста и 
заинтересираноста на учениците за               

понатамошно образование

Континуирано
Психолог, 

наставници
Ученици 

Извршено согледување на професионалната 
информираност и интересите на учениците.

Учество во организирање презентации на 
средни училишта преку  објавување 

промотивни материјали (PPT презентации, 
брошури, флаери) од средните училишта на 

училишната веб страна

Април / мај, 
2020

Директор, 
психолог, 

раководители 
на паралелки 

Ученици од IX
одд.

Извршена презентација и промоција на работата на 

средните училишта и запознаени ученици со 

струките во средните училишта.

Подрачје 2:  РАБОТА СО НАСТАВНИЦИ

Потподрачје: Поддршка на наставниците за планирање и реализација на воспитно - образовниот процес                               
и самоевалуацијата

Активности за известување и објаснување на 
концепциските документи

Континуирано
Директор, 
психолог, 

наставници
Наставници

Стекнати знаења за нови закони, правилници, 
упатства, концепциски документи и слично.

Активности (информативни средби, предавања, 
работилници) за актуелни програми, приоди и 

иновации во наставата
Континуирано

Директор, 
психолог, 

наставници

Наставници, 
ученици

Споделени информации и дадни насоки за 
актуелните програми, приоди и иновации во 
наставата и наставата со далечинско учење.

Давање стручна помош и поддршка на 
наставниците за планирање и успешна 

реализација на воспитно - образовниот процес 
Континуирано

Директор, 
психолог, 

наставници
Наставници Унапреден воспитно - образовен процес.

Поддршка на наставниците при водење на 
педагошка евиденција и документација

Континуирано Наставници Наставници
Правилно и уредно пополнета педагошка 

евиденција и документација.

Давање насоки и стручна помош за
документирање на постигањата

на учениците
Континуирано Наставници Наставници

Правилно формативно следење и оценување                        
на учениците.
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Поддршка на наставниците при планирањето 
активности на часот за учениците со потешкотии 

во совладување на наставните содржини
Континуирано

Наставници -
приправници

Наставници, 

ученици

Унапреден воспитно - образовен процес  и успешна 
работата со ученици со потешкотии.

Работа со наставници – приправници Континуирано
Наставници -
приправници

Наставници
Успешно воведени наставници во                                  

наставно - воспитниот процес.

Помош на наставниците при изработка на 
објективни тестови на знаења и давање насоки 
при изработување инструменти за  оценување 

на постигањата на учениците

Континуирано Наставници Наставници
Дадена поддршка на наставниците за фер и 

објективно оценување, унапредено оценување                         
на постигањата на учениците.

Унапредување на работата на                         
раководителот на паралелката

Континуирано
Раководители 
на паралелки

Наставници
Дадена поддршка на одделенскиот раководител            

за планирање на активности                                                              
(избор на содржини и методи).

Упатување на наставниците за користење на 
стручна литература, педагошка периодика                                

и разни извори за учење заради                      
унапредување на наставата

Континуирано
Наставници, 
библиотекар

Наставници
Дадени насоки за самостојно стручно усовршување 
на наставниците, унапредена воспитно - образовна 

работа на наставниците.

Педагошко - инструктивна и советодавна работа  
со одделенските и предметните наставници

Континуирано

Одделенски 
наставници, 
предметни 
наставници

Наставници

Дадена поддршка на наставниците при планирање 
и  реализација на наставниот процес, унапреден 

воспитно-образовен процес, навремено и 
објективно оценување на ученици, надминати 

воспитно – образовни проблеми.

Учество во тимови за работа во проекти: 
„Заедничка грижа за правилно насочување на 

учениците“ , „Меѓуетничка интеграција во 
образованието“ и „Училишта на 21 век“ 

Континуирано
Директор, 

наставници
Училиште, 

наставници

Зајакната врска родител – наставник – ученик и 
унапредена  воспитна компонента , увид во 
реализацијата на самостојни мултикултурни 

активности во наставата и воннаставните 
активности, унапредена и современа настава.

Поддршка на наставниците во процесот на 
самоевалуација на наставата

Континуирано Наставници
Наставници, 

ученици

Евалуација на наставната работа , континуирано 
унапредување на работата на наставниците.

Индивидуални консултации со наставници за 
создавање стимулативна средина за учење

Континуирано Наставници Наставници
Обезбедена позитивната социо-емоционалната 

клима во училницата.
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Потподрачје: Поддршка на наставниците за работа со учениците

Советување на наставниците како да ги 
идентификуваат надарените ученици

Континуирано
Психолог, 

наставници
Наставници, 

ученици 
Дадени насоки за правилно идентификување на 
надареноста кај учениците и нејзино развивање

Давање насоки за работа на наставниците                      
со одделни групи и поединечни ученици 

(потешкотии во учењето, проблеми во развојот, 
болест, емоционални проблеми, надарени 

ученици и слично).

Континуирано
Психолог, 

дефектолог, 
наставници

Наставници, 

ученици

Препознаени потреби на учениците, почитување на 
личноста на секој ученик, идентификувани и 

развивани негови  јаки страни.

Објаснување и демонстрирање начини на кои 
може да им се помогне на учениците со 
користење различни приоди во учењето

Континуирано Наставници
Наставници, 

ученици
Унапредена наставна работата. 

Следење и стручни консултации со 
наставниците за примена на активна настава                       

во воспитно-образовниот процес и                       
интеракција ученик - ученик

Континуирано Наставници
Наставници, 

ученици

Зголемена примена на активна настава  и 
интеракција во наставата.

Запознавање на наставниците                                          
со карактеристиките на                                  

новозапишаните ученици
Континуирано

Психолог, 
наставници

Наставници, 

ученици

Примена на индивидуализација во                              
наставната работа.

Стручна поддршка на наставниците за 
воспоставување на добра комуникацијата со 

учениците и помеѓу учениците меѓусебно
Континуирано Наставници

Наставници, 

ученици

Унапредени меѓусебни односи на релација  
наставник  – ученик.

Помош на наставникот во справување                               
и разрешување на проблеми со                            

однесувањето на учениците
Континуирано

Психолог,
наставници

Наставници, 

ученици

Согледани причини за несоодветно однесување,  
предложени стратегии за надминување и согледани 

ефекти од превземените активности.
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Потподрачје: Поддршка на наставниците за работа со родителите

Упатување на наставниците кон поефективна 
комуникација и соработка  со родителите

Континуирано
Психолог,

наставници

Наставници, 

родители
Подобрена комуникација  наставник – родител.

Градење стратегија за соработка со одделни 
групи родители или поединци во разни области

Континуирано
Психолог,

наставници

Наставници, 

родители

Извршено активно вклучување на родителите                
во работата на училиштето.

Предлагање содржини за Совет на родители                        
и за родителски средби  во согласност со 

потребите
По потреба

Директор,
психолог,

наставници

Наставници, 

родители

Успешно реализирани содржини                                        
според потребите.

Подрачје 3: РАБОТА СО РОДИТЕЛИ

Потподрачје: Индивидуални и групни советувања и консултации со родителите

Индивидуални консултации и советодавна 
работа со родители чии деца се соочуваат                               

со потешкотии во учењето,                                    
нередовно посетување на наставата и                                  

несоодветно однесување

Континуирано

Директор,

психолог,
дефектолог, 
наставници

Родители,
ученици

Подобрен успех кај учениците, надминати 
одредени појави и несоодветно однесување кај 

децата  и намален број на изостаноци.

Индивидуални консултации  за поддршка на 
родителите (начин на комуникација, поддршка 

во учењето, мотивирање за учење, осмислување 
на слободното време на детето и сл.)

Континуирано
Психолог,

наставници
Родители,
ученици

Подобрена комуникација на релација родител –
дете, подобрување на успехот на учениците, 

правилно искористено слободно време на децата.

Помош на родителите за препознавање на 
кризни ситуации во семејствата што го засегаат 
развојот и учењето на учениците и советување 

како да реагираат во одредени ситуации

Континуирано
Директор, 
психолог,

наставници

Родители,
ученици

Дадена соодветна поддршка на семејството. 

Реализирање стручни консултации и помош на 
родителите на учениците со пречки во развојот

Континуирано
Психолог,

дефектолог
Родители,
ученици

Информирани родители на децата со пречки во 
развојот за нивните права, обврски и бенефиции 

кои може да ги добијат и  извршено упатување до 
релевантни институции за помош.

Учество во реализирање индивидуални 
консултации со родителите за изработка на 

индивидуален образовен план  и поддршка на 
децата со пречки во развојот

септември / 
октомври, 2019

Психолог,
дефектолог, 
наставници, 

родители

Родители,
ученици

Приспособени наставни содржини согласно 
потребите и можности на учениците со со пречки 

во развојот.
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Потподрачје: Едукација на родители

Подготвување материјали за едукација на 
родителите (презентации, брошури, флаери, 

пишани материјали)

Во текот на
годината

Директор, 
психолог,

наставници

Родители, 
училиште

Корисни и применливи материјали за едукација             
на родители. 

Информативни разговори со родителите за услугите 
што ги нуди училиштето за  поддршка на учениците

Континуирано
Директор, 
психолог,

наставници
Родители

Унапредена меѓусебната доверба и соработката                       
со родителите.

Изработка на Препораки за родители во време на 
вонредна состојба во државата заради спречување 
на ширење на вирусот covid – 19 (коронавирус) што 

се објавени на училишната веб страна

Март , 2020 Психолог Родители

Едукација на родителите за почитување на мерките 
и препораките за заштита од вирусот Covid – 19, 

препорачани активности за добро организирано и 
квалитетно минување на времето на изолација и 

физичко дистанцирање, дадени насоки за поддршка 
на децата за активно учество во далечинското 

учење, дадени препораки за чување на физичкото и 
менталното здравје во вонредната состојба.

Потподрачје: Вклучување на родителите во животот и работата на училиштето

Планирање и активно вклучување на родителите  
во одделени сегменти од         воспитно -

образовниот процес
Континуирано

Директор, 
психолог,

наставници
Родители

Формирани комисии од родители за различни 
области од работата на училиштето.

Соработка со членови на Совет на родители 
(презентирање на извршена Самоевалуација на 

училиштето на состанок на Училишен одбор, 
промовирање на доверба и разбирање за градење 

партнерства со родителите, мотивирање на родителите  
за вклучување во активностите на училиштето)

19.11.2019
Директор, 
психолог,

наставници
Родители

Унапредена соработката со Советот на родители, 
поголема вклученост на родителите во животот                          

и работата на училиштето.

Соработка со членови на Совет на родители 
(презентирање на Анализа на постигнатиот успех и 
поведението на учениците во првото полугодие од 

учебната 2019 / 20 год. и давање предлози за 
прашања што се разгледуваат и сл.)

30.01.2020
Директор, 
психолог,

наставници
Родители

Унапредена соработката со Советот на родители, 
поголема вклученост на родителите во животот                          

и работата на училиштето.

Учество во организирање и реализирање 
превентивни, хуманитарни и културни активности 

на локалната заедница
Континуирано

Директор, 
психолог,

наставници

Ученици, 
родители, 
граѓани на 
Општината

Извршено активно вклучување во активностите                        
на локалната заедница, дадена хуманитарна помош 

на ранлива категорија ученици, подигнато                          
културно – образовно ниво.
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Подрачје 4: СОРАБОТКА  СО  ЗАЕДНИЦАТА

Потподрачје: Соработка со локалната заедница 

Планирање, реализирање и следење  на                            
активностите помеѓу училиштето и заедницата

со кои се подобруваат  постигањата на 
учениците (посети, реализација на наставни и 

воннаставни активности)

Континуирано
Директор, 
психолог,

наставници
Ученици

Продлабочување на соработката со локалната 
зедница и сознанијата во одредени области.

Информирање на локалната самоуправа                              
и локалната заедница за потребите и       

постигањата на училиштето
Континуирано

Директор, 
вработени лица 
во Општината, 
стручни лица

Училиште
Унапредена комуникација со локалната самоуправа 

и локалната заедница.

Учество во организирање и реализирање 
превентивни, хуманитарни и културни 

активности на локалната заедница
Континуирано

Директор, 
психолог,

наставници

Ученици, 
родители, 
граѓани на 
Општината

Извршено активно вклучување во активностите                        
на локалната заедница, дадена хуманитарна помош 

на ранлива категорија ученици, подигнато                          
културно – образовно ниво.

Соработка со локалната заедница при 
справување со кризна ситуација предизвикана 

од пандемијата Covid 19

Март – јуни, 
2020

Директор, 
психолог,

наставници
Ученици,
училиште

Истакнати препораки од Министерството за 
здравство и Светска здравствена организација                                                           

за заштита од коронавирусот, заштита на здравјето 
на учениците и вработените.

Планирање, реализирање и следење на 
активности кои промовираат интеркултурно 

образование
Континуирано

Директор, 
психолог,

наставници

Ученици,
училиште

Учество во аплицирање за доделување грант за 
поддршка, доделени грантови за реализација на 

планирани заеднички активности, унапредена 
соработка со партнерското училиште. 

Потподрачје: Соработка со стручните институции и организации 

Соработка со институции од областа на 
образованието (МОН, БРО, Државен просветен 

инспекторат, Државен испитен центар,                         
ЕЛС – Сектор за основно образование)

Континуирано

Инспектори,  
советници за 

основно 
образование

Училиште 

Добиена стручна помош за унапредување на 
работата на училиштето,  навремено доставени 

барани податоци и пополнети прегледи, табели и 
формулари.

Планирање и остварување соработка со 
училиштата од реонот и пошироко

Континуирано

Директор, 
стручни 

соработници, 
наставници

Училиште 

Создадена доверба и почит во градење на 
партнерства со училиштата, разменети знаења и 

искуства со стручните служби од општинските 
основни училишта и пошироко.
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Соработка со средни училишта                                                    
на град Скопје

Април / мај, 
2020

Директор, 
психолог, 

професори, 
раководители на 

паралелки

Ученици од IX 
одд.

Објавени промотивни  материјали (презентации, 
флаери  и брошури) за средните училишта, мотивирани 

ученици за правилен избор на понатамошното 
образование, остварена соработка и разменети 

искуства со средните училишта.   

Соработка со ЈЗУ Завод за ментално здравје на 
деца и младинци „Младост“, Поликлиника 

Ѓорче Петров (училишна амбуланта),                                 
ЈЗУ Центар за јавни здравје, ЈУ Меѓуопштински 

центар за социјална работа на град Скопје, 
Сојузот за грижи и воспитување на децата на 

град Скопје, Полициска станица Ѓорче Петров, 
невладини организации и други установи кои 

придонесуваат за остварување на целите и 
задачите на воспитно - образовната работа

По потреба Стручни лица Ученици 

Добиена стручна помош од институциите за давање 
поддршка на учениците во надминување на социо -

емоционалните проблеми и подобрување на 
успехот, дадена поддршка на ученици на кои им е 

потребна социјална помош, здравствена заштита на 
учениците, добиени насоки за реализирање на 

активности на Детската организација, дадени насоки 
за постапување во случај на насилно однесување на 
ученици во училиште, разменети знаења и искуства 

за одржување на јавен ред и мир, превенција од 
употреба на петарди и други пиротехнички средства. 

и безбеден престој на учениците во училиште.

Соработка со Државен завод за статистика, 
Народен правобранител, Институт за 

за човекови права
Континуирано Стручни лица

Институции, 
училиште

Навремено доставени податоци за определени состојби 
во училиштето.

Запознавање и упатување на ученици и 
родителите во соодветни институции                               

за решавање на одреден проблем
По потреба

Психолог, 
наставници, 
стручни лица

Родители, 

ученици 
Разрешени одредени ситуации и  проблеми.

Подрачје 5: ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА

Потподрачје: Личен професионален развој 

Изработка на личен план за професионален 
развој за развивање на професионалните 

компетенции на педагогот
05.09.2019

Директор, 
психолог

Педагог 
Идентификувани потреби за личен професионален 

развој со претходно користени резултати од 
извршена саморефлексија.

Планирање,  евиденција  и прибирање докази 
за сопствениот професионален развој

Континуирано Директор Педагог 
Унапредена работа  на педагогот и унапредување          

на воспитно – образовната работа.
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Учество во различни форми на стручно 
усовршување во училиштето:     
1. Интерна обука: Училиште на 21 век 

– Критичко размислување, решавање на 
проблеми и употреба на микто бит (2   
дена)

2. Интерна обука на тема „Користење на  
образовни алатки (Web 2.0) и примена во 
наставата“ (1 ден)

26.09.2019

30.09.2019

02.10.2019

Обучени наставници за 
реализација на програмата 

„Училишта на
21 – от век“,

Иво Давидовски, Гордана 
Насковска

Директор, 
стручни 

соработници, 
наставници 

Стекнати знаења и вештини за давање стручна помош на 
наставниците при подготовка и реализација на  современа 
настава со примена критичкото размослување, решавање 

проблеми и употреба на ИКТ во наставата . 

Учество во различни форми на стручно 
усовршување надвор од училиштето:   

1. Дисеминација Tools for change“ – Алатки    

за промени   
2. Конференција: Проширување на акцијата 

за  ставање крај на насилството врз 
децата на Западен Балкан

19.11.2019

28 – 29.11.

2019

Обучувачи ангажирани од 
Еразмус+ проект и ООУ 
„Јоаким Крчоски“ – с. 

Волково

Влада на РСМ, 

UNICEF

Директор, 
стручни 

соработници, 
наставници 

1. Стекнати нови професионални компетенции за работа со
ученици со несоодветно однесување и агресивни испади со 
примена на нови начини на ненасилна комуникација со 
ученици со несоодветно однесување (Методи: Психодрама, 
Relational communications, Drumming, Терапија со хумор и 
разонода).

2. Потврдена заложба на земјите на Западен Балкан и споделени      
позитивни практики за ставање крај на насилството врз децата. 
Стекнати сознанија за влијанието на превенцијата, отпорноста 
и специјализиранта детска заштита за спречување траума,  
намалување на ефектите од негативните искуства, ублажување 
на токсичниот стрес, со единствена цел децата да го достигнат 
својот целосен потенцијал и да се остваруваат правата на 
децата.

Учество во онлајн обуки:

1. Онлајн предавање на тема: „BASE    

интерперсонална комуникација“ 

(апликација Zoom)

2. Вебинар: „Methodical and pedagogical 

aspects of distance learning, tools, software 

and digital content“ (апликации: Youtube

апликација, Zoom) 

3. ASD-EAST виртуелната конференцијаза за 

ефикасна поддршка на инклузијата на   

децата со аутизам во образованието 

01.04.2020
11.04.2020

Примал                         
Едукативен Центар

Друштво за компјутерско 
образование               

Digital school Macedonia

ASD-EAST проект (Autism 
Spectrum Disorder 
Empowering And 

Supporting Teachers), 
поддржан од Еразмус 

плус програмата на 
Европската унија, 

Здружение                             
Сина светулка

Наставен 
кадар 

1. Стекнати знаења за дијагноза на стиловите на однесување на 
оние со кои комуницираме. Развиени вештини за откривање 
на сите тие профили на луѓе, нивното однесување, како и 
изнаоѓање на адекватна формула на интерперсонална 
комутаникација. Унапредување на меѓучовечката интеракција 
во секојдневниот професионален живот.  

2. Совладани методички и педагошки аспекти за настава на 
далечина, алатки, софтвер и дигитални содржини.

3. Jакнење на капацитетите за ефикасна поддршка на 
инклузијата на децата со аутизам во образованието, преку  
стекнување на соодветни вештини за препознавање, знаења 
и ефективни стратегии и локално-соодветен тренинг, 
зголемување на компетенциите, самодовербата и пристапи 
при работата со децата со нарушување од спектарот на 
аутизам.
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Следење стручна литература и информации од 
значење за образованието и воспитувањето

Континуирано
Библиотекар, 

издавачки куќи, 
Интернет

Педагог 
Самостојно стручно усовршување, стекнати знаења и 

вештини подобрување на квалитетот на наставно -
воспитната работа и унапредена педагошка дејност.

Учество во активностите на Здружение на 
педагози на основните училишта на град 

Скопје “Современ педагог”,  други 
професионални здруженија , социјални мрежи 

и форуми

Континуирано

Педагози, 

стручни лица, 
здруженија

Педагог 
Унапредена педагошката дејност, споделени знаења и 
искуства со педагозите од основните училишта во град 

Скопје и пошироко.

Изработка на извештај за реализација на 
личниот план за професионален развој

24.06.2020 Директор
Училиште, 

педагог 
Сознание за реализација на ЛППР во учебната 2019 / 20 

година и развојот на професионалните компетенции.

Потподрачје: Поддршка на професионалниот развој и соработка во училиштето

Работа во тим за професионален развој                  
на наставниот кадар

Континуирано
Директор, 

наставен кадар
Наставници 

Направен увид во потребите за професионалниот развој 
на  наставниот кадар , извршено планирање на  

перманентно стручно усовршување на наставниот  
кадар.

Идентификување на потребите  за 
професионалниот развој на наставниот кадар              
и предлагање теми за обуки во училиштето

Октомври, 2019 

Директор, 
психолог, 

дефектолог, 
наставници 

Наставници 
Унапреден професионален развој на наставниот кадар 

во училиштето.

Водење документација за

професионалниот развој на наставниците
Континуирано

Директор, 
наставен кадар

Наставници 
Увид во професионалниот развој на                        

наставниот кадар.

Поддршка на наставниците за изработка на 
личен план за професионален развој

Август / 
септември, 

2019
Наставници Наставници 

Успшено идентификувани потреби за личен 
професионален развој на наставниците. 

Помош на Стручните активи  во подготовката                          
и реализацијата на одделени содржини                             

од нивната работа 
Континуирано

Директор, 
одговорни
наставници

Стручни 
активи 

Мотивирани наставници за професионално 
усовршување и создадена поттикнувачка средина                     

во која сите учат.

Работилница на тема:                                               
„Насоки за пополнување на дневникот на 

паралелката во основното училиште“
12.09.2019

Одделенски 
наставници 

Стручен
актив на 

одделенскит
е наставници

Правилно и уредно пополнети дневници на 
паралелките согласно постоечките измени.
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Споделување стручни материјали                                                     
со колегите

Континуирано
Стручни 

соработници, 
наставници 

Наставници 
Унапредена реализација на                                            

наставно - воспитниот процес.

Подрачје 6: АНАЛИТИЧКО - ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

Потподрачје: Анализа и проценка на воспитно - образовната работа

Изготвување на инструменти за прибирање                         
на податоци  (протоколи, обрасци,                        

евидентни листи, прегледи) 
Континуирано

Директор, 
психолог,

наставници
Училиште 

Изготвени инструменти и прецизно прибрани 
податоци.

Статистичко – педагошка обработка на податоци 
за опфат на учениците според возраст, 

пол и етничка припадност

Септември,
2019 

Директор, 
психолог, 

наставници
Училиште 

Увид и детален преглед на учениците според возраст, 
пол и етничка припадност во почетокот на                         

учебната 2019/20 година. 

Утврдување на социјалната структура на 
учениците во учебната 2019 / 20 година 

Октомври, 
2019

Психолог, 
раководители
на паралелки, 

родители

Училиште , 
ученици

Увид и детален преглед на социјалната структура на 
учениците во учебната  2019/20 година. 

Анализа на постигнатиот  успех, поведението, 
редовноста и педагошки мерки на учениците 

во учебна 2019 / 20 година

12.11.2019

30.01.2020

13.04.2020                            

Директор, 
психолог,

наставници

Училиште, 
ученици 

Констатирана состојба за  постигнатиот успех и  
поведението на учениците  на крајот од каврталните 

периоди во учебната година.

Изработка на анализи  и други извештаи за 
состојбите во различни области од                          

воспитно-образовната работа                                                                     
(за потребите на воспитно – образовни и                           

други институции и организации)

По потреба
Директор, 
психолог,

наставници
Училиште 

Воспоставен систем за редовни анализи  и извештаи 
на одделни воспитно-образовни прашања во 

училиштето, дадени точни податоци за состојбата на 
училиштето.

Изработка на полугодишен и годишен извештај 
за работа на педагошката служба

14.01.2020

01.07.2020
Директор Училиште 

Увид во работата на педагогот и документирана 
работа на педагогот во текот на учебната                        

2019/20 година.

Учество во изработка на Полугодишен и 
Годишен извештај за работата на училиштето

Јануари, 2020

Јуни / јули, 
2020

Директор, 
психолог,

наставници
Училиште 

Изработени документи во кои се наведени и 
образложени сите реализирани активности во 

училиштето во текот на учебната 2019/20 година и 
увид во целокупната воспитно – образовна работа на 

училиштето.
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Потподрачје: Истражување на воспитно – образовната работа

Изработка на Годишен статистички извештај 
за крај на учебната 2018/19 година 

07.09.2019

Директор, 
психолог, 

библиотекар, 
секретар

Училиште 
Дадени точни податоци за состојбата  на 

училиштето на 31.08.2019 година.

Подрачје 7: УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА

Потподрачје: Училишна структура и организација
(планирање, следење на настава, педагошка евиденција и документација, евалуација)

Учество во изработка на Годишна програма за 
работа на училиштето и поединечните                    

документи од истата
Август, 2019

Директор, 
психолог,

дефектолог, 
наставници

Училиште 
Успешно подготвена Годишна програма за работа 

на училиштето, со исполнети институционални 
рамки  и законски обврски.

Планирање и програмирање на 
работата на педагогот 

(годишен глобален план и програма)
Aвгуст, 2019

Директор, 
стручни 

соработници, 
наставници

Педагог
Изработена и усвоена 

Годишна програма за работа на педагогот во 
текот на учебната 2019/20 година.

Месечно планирање 
на работата на педагогот 

Првата седмица 
во месецот

Директор, 
стручни 

соработници, 
наставници

Педагог

Извршено планирање на месечните активности
за реализација од страна на педагогот, 
согласно потребите на училиштето и 

Годишната програма за работа на педагогот.

Учество во организација на работата                                        
на училиштето (распоред, календар, 

планирање, програмирање и сл.)

Август / 
септември, 

2019

Директор, 
психолог,

дефектолог, 
наставници

Училиште 

Навремен и непречен тек на активностите во 
училиштето, ефикасна организација на воспитно -

образовната дејност на училиштето, 
систематичност  и одговорност во работењето  на 

училиштето.

Учество во изработка на                            
Проширена програма на училиштето                       

во учебната 2019/20 година
30.09.2019

Директор, 
психолог,

наставници
Училиште

Изработена проширена програма за работа во 
настава со продолжен престој,  класична настава и 

воннаставни активности. 

Учество во запишување новодојдени ученици 
во училиштето (распределба по паралелки) и 

испишување ученици од училиштето
Континуирано

Директор, 
психолог,

раководители 
на паралелки,

секретар

Ученици 
Запишување новодојдени  ученици во соодветни 

паралелки и овозможено преведување на ученици 
во други училишта.
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Учество во организирање и реализирање на 
воннаставни воспитно – образовни подрачја

Континуирано

Директор, 
психолог, 

дефектолог, 
наставници

Училиште,  
наставници, 

ученици

Унапредени и успешно реализирани воннаставни 
активности во училиштето .

Активности при избор на Првенци на одделенија 
од  IV - IX одд. и Првенец на генерација и работа 

во Комисија за избор на првенец на училиште
Мај / јуни, 2020 

Директор, 
психолог, 

наставници

Училиште,  
ученици

Извршена соработка со раководителите на паралелките
за насочување и поддршка на учениците при 

аплицирање за Првенец на генерација и Првенци на 
одделенија, дадена поддршка на наставниците при 

спроведување избор на првенци, направен соодветен 
избор на првенци во согласност со критериумите во 

училишниот правилник.

Учество во изработка на програма за 
професионален развој на наставниците 

и стручните соработници 
Континуирано

Директор, 
психолог 

одговорни 
наставници

Училиште, 
наставен кадар

Перманентно стручно усовршување на 
воспитно-образовниот кадар .

Следење на организацијата и реализацијата на 
наставата по задолжителни и изборни 

предмети, додатна настава, дополнителна 
настава и настава  со продолжен престој

Континуирано
Директор, 
психолог

наставници

Училиште, 
наставници, 

ученици

Унапредување на наставниот процес,  подобрување 
на постигнувањата на учениците и развивање на 

надареноста кај учениците.

Следење на реализацијата на                       
воннаставните активности 

Континуирано
Директор, 
психолог, 

наставници

Училиште, 
наставници, 

ученици
Унапредување на воннаставните активности .

Следење и вреднување на планирањата на 
наставниот кадар (годишни планирања на 

наставниците и дневни оперативни планови)
Континуирано

Директор, 
психолог, 

наставници
Наставници

Увид во планирањата на наставниот кадар и 
унапредување на планирањата.

Следење и проверување на  педагошката 
евиденција и документација,                                            

со предлог мерки за подобрување
Континуирано

Директор, 
психолог, 

наставници
Наставници

Увид во регуларноста и квалитетот на водењето на 
педагошката евиденција и документација.

Набљудување на наставни часови,                         
анализа на сознанијата и предлог мерки 

релевантни  за целото училиште
Континуирано

Директор, 
психолог, 

наставници

Наставници, 
ученици

Увид во реализацијата на наставниот план и 
програма, подобрување на воспитно – образовната 

работа во училиштето.

Следење на постигнатиот успех, поведението и 
редовноста на учениците во наставата и 

воннаставните активности
Континуирано

Директор, 
психолог, 

наставници
Ученици 

Увид во постигнувањатае, поведението и редовноста 
кај учениците.
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Учество во работата на стручните органи                         
и тела во училиштето

Континуирано
Директор, 
психолог, 

наставници
Наставници

Придонес во работата на стручните органи и тела , 
подобрување квалитетот на                                          

воспитно-образовниот процес.

Водење педагошка евиденција и 
документација на сопствената работа

Континуирано / Педагог 
Евидентирање на активностите и увид во

сопствената работа .

Водење на евиденција за работата                                       
со ученици и родители

Континуирано / Педагог 
Документирање на спроведените активности со 

учениците, наставниците и родителите.

Изработка на протоколи, соопштенија, 
формулари, службени покани,                  

евидентни листи и сл.
Континуирано

Директор, 
психолог, 
секретар

Училиште 

Навремено информирање на учениците и 
вработените, систематизирани податоци, ефикасна 
организација и успешна реализација на воспитно -

образовната дејност на училиштето.

Учество во процесот на                                           
Самоевалуација на училиштето

Август –
ноември, 2019

Директор, 
психолог, 

наставници

Училиште Анализа , проценка и  вреднување на воспитно -
образовната работа на училиштето  

Потподрачје: Училишна клима, безбедна средина и демократско учење

Учество во активности за креирање на 
позитивна социо - емоционална клима                                       

во училиштето
Континуирано

Вработени во 
училиштето , 

ученици, 
родители

Училиште, 
наставници, 

ученици

Поттикнување соработка меѓу сите чинители во 
училиштето заради создавање безбедина средина 

и позитивна клима.

Учество во работата со Ученичката заедница                                                       
и ученичките организации 

Континуирано

Директор, 
психолог, 

одговорни 
наставници

Ученици 
Демократската партиципација на учениците во 

активностите на училиштето.

Учество во организирање на хуманитарни 
акции за помош на ученици од социјално 

ранливи категории

Октомври, 2019 

декември, 2019

Директор, 
психолог, 

наставници
Ученици 

Успешно реализирање на хуманитарните акции и 
развивање на свест за  меѓусебна помош и 

хуманост.

Педагог: Валентина Алексовска                 
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ПСИХОЛОГ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Цел :  Планирање на активности   на психологот во текот на првото полугодие во учебната  2018/2019  година 

Задачи:
1. Континуирана сораборка со  наставници ,родители,  ученици  заради подобрување на повеќе сегменти во ВОР.
2. Планирање на задачите кои се одредени според законската регулатива .

Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Работа на сопствената 

Годишна програма за работа 

Јули и Август   

2019 
Психологот За училиштето

Планирање на сопствената работа и 

поголема ефикасност во планирање на 

активностите 

Учество во изготвување на 

Годишна програма на 

училиштето

Јули и Август 

2019

Психологот и 

наставници
За училиштето

Проверување,сугестии и прибирање на 

соодветен материјал  со цел 

комплетирање на Годишната програма 

за изработка на квалитетна програма 

за работа 

Поделба на ученици од прво 

одделение (формирање на 

паралелки според одредени 

критериуми ) и изготвување 

списоци со ученици од прво 

одделение по паралелки 

Август   2019 Психолог и педагог
За наставниците и 

учениците 
Поделба на учениците по одделенија 

според критериуми од листите на  

опсерваија . 

Запишување и испишување на 

новодојдени учениците и 

ученици од нашето училиште 

Во текот на 

годината 

Психологот и 

наставниците 
За ученици 

Сместување на учениците во 

соодветни паралелки и овозможување 

на продолжување на школувањето

Прибирање информации за 

ученици на кои им е потребна 

соодветна помош

Во текот на 

годината 

Психологот и 

наставници 

За сите структури во 

училиштето 

Согледување на причините и 

подобрување на  напредокот на 

учениците
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Реализирана програмска
активност

Време на 
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Увид во водење на Одделенски 

дневници,годишни програми на 

наставници, оперативни 

планови, матични книги 

,евидентни лисови за успех  и 

друго

Во текот на 

годината 

Психологот и 

одговорните 

наставници 

За наставниците 

Воочување и изготвување извештаи за 

пропустите за да се подобри 

квалитетот при водење на 

педагошката документација .

Консултативна работа со 

наставници 

Во текот на 

годината 
Психолог За училиштето

Давање насоки за подобрување на 

начинот на работа и подобрување на 

квалитетот на работењето на 

наставниците

Соработка со надворешни 

институции ,стручни установи 

Во текот на 

годината 

Психологот и 

наставниците 

За учениците и 

родителите

Добивање на стручна помош од 

институциите ,доставување на 

податоци ,и поголема соработка 

заради подобрување на состојбата во 

училиште .

Соработка со родители , 

ученици и наставници 

Во текот на 

годината 

Психолог,наставник, 

ученик и родител 
Пред наставницете 

Взаемна соработка и утврдување на 

потребите за соработка за давање на 

помош и сугестии .

Следење на работата и 

учество на стручните активи 

Во текот на 

полугодието

Психологот и 

наставниците 

Следење на работата на 

стручните активи во 

училиштето 

Давање насоки за подобрување на 

начинот на работа и поефективно    

работењето на стручните активи .

Изработка на статистички 

извештај за почетокот од 

учебната  2019/2020  годината 

за потребите на Завод за 

статистика  

Октомври / 

Ноември  2019
Психологот

За потребите на Завод за 

статистика 

Внесување на точни податоци за 

состојбата на училиштето на почетокот  

на учебната 2019/2020година  



193

Реализирана програмска
активност

Време на 
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Изготвување на Анализа на 

успехот во првото тримесечие , 

првото полугодие  , третото 

тримесечие на крај од годинат 

за учениците  од шесто   до 

деветто одделение 

Ноември 2019 

Јануари   2020 

Април 2020     

Јуни 2020   

Психолог  
За училиштето , за 

учениците и родителите 

Следење на постигањата на учениците 

кои се солидни и оние кои послабо 

напредуваат и давање напатсвија за 

подобрување на состојбата .

Водење на евиденција на 

сопствената работа 

Во текот на 

годината 
Психологот За наставниците 

Секојдневно внесување на податоци за 

сопствената работа и потсетник за 

изготвување на месечни планови .

Грижа за целокупната 

педагошка документација 

Во текот на 

годината 

Психологот,педагогот  

наставниците и 

комисиите за 

проверување на 

педаг.документација 

За  наставниците 

,родителите и др. 

Безбедно и уредно  водење на педаг. 

документација 

Учество и помош во сите 

активности од јавен карактер 

приредби. Прием на првачиња 

во Детска организација , 

новогодишен хепенинг  

Патронен празник на 

училиштето и друго .

Во текот на 

годината 
Психолог и наставници За училиштето 

Успешна реализација на активностите 

кои се од јавен карактер.

Присутност  и ангажираност на 

Одделенски ,Наставнички 

совет , Родителски средби и 

Совет на родители 

Во текот на 

годината 

Директор, Психолог  и 

наставници 
За наставниците Поголема информираност за ВОП 
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Реализирана програмска
активност

Време на 
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Увид во работата на 

наставниците во одржување на 

дополнителни,додатни и 

слободни ученички активности 

од 6  - 9 одделение. 

Во текот на 

годината 
Психологот 

За учениците , за 

родителите  и училиштето 

Увид во потешкотиите во реализација 

на часовите во предметна настава и 

надминување наистите . констатација 

за одржување на истите .

Изработка на списоци со 

ученици наградени и ученици 

со педагошки мерки од 6-9 одд 

Во текот на 

годината 
Психологот 

За родителите и 

учениците 

Транспарентно истакнување на 

ученици кои се истакнати  и ученици со 

педагошки мерки  и мотивирање на 

учениците   .

Присутност на отворени денови 

и родителски средби 

Во текот на 

првото полугодие

Психологот 

,наставници

За потребите на 

учениците и родителите 

Помош на наставниците , родителите и 

учениците кои имаат помош од повеќе 

аспекти .

Помош во работа на Тимот за 

инклузија на деца со посебни 

потреби  

Во текот на 

полугодието

Психологот , 

дефектологот 

,педагогот и тимот 

За потребите на 

училиштето 

Помош за вклученост на учениците со 

ПОП во редовна настава како и на 

наставниците кои работат со вакви 

деца .

Комјутерска изработка   на  

материјали кои се потребни во 

училиштето за организирање 

на ВОР 

Во текот на 

годината 
Психологот За училиштето 

Поефикасна организација на ВОР во 

училиштето 

Помош при организирање на 

активности кои се важни за 

едукација  за учениците од 1во   

до 9 -тто одделение по повод 

Денот на Екологија ,

15 Март 2020 Психолиг,наставници и 

лица од надвор -

општина Ѓ.Петров и 

др.) 

За училиштето 

наставниците  и 

учениците. Развивање на еколошката свест кај 

учениците ,нега и грижа за природата 

во училиште и непосредната околина .
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Реализирана програмска
активност

Време на 
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Советување на родители  на 

ученици кои се со поголем број 

на изостаноци ,поголем број 

слаби оцени и со несоодветно 

однесување.

Во текот на 

полугодието
Психологот

За училиштето и 

учениците.

Укажување на родителите за појавите 

кои се присутни кај поедини ученици .

Изготвување на план за 

одржување на училишни 

натпревари во одделенска и 

предметна  настава од 4 до 9 

одделение.          Увид во 

одржување на училишни 

натпревариод 6 до 9 

одделение .

Октомври         

2019 година .                    

Психологот и 

одговорни лица за 

одделенска и 

предметна настава и 

одделенски  

наставници 

За училиштето и 

учениците.

Планирање на училишни натпревари 

со цел учество на  ученици кои   имаат 

интерес кон поедини предмети.и 

подготовка за натпревари од повисок 

ранг .

Евидентирање на   одржуани 

натпревари  од повисок ранг во   

предметна  настава од 6 до 9 

одделение по одредени 

наставни предмети  .    

Во текот на 

годината 

Психологот и 

одговорни лица од 

одделенска и 

предметна настава и 

одделенски  

наставници 

За училиштето и 

учениците.

Стимулирање на ученици за учество  

на  натпревари од повисок ранг .

Избор на првенец на училиште 

и првенци на генерација  од 

четврто  до девето одделение 

за учебната 2019/2020 година 

Крај на месец мај 

и почетокот на 

месец јуни 2020 

Психолог и комисијата 

за избор на 

првенци(предметни 

наставници 

За училиштето и 

учениците.

Стимулирање на ученици за учество  

во изборот на Првенец на училиште од 

девето одделение и Првенец на 

генерација   од четврто до девето 

одделение за 2019/2020 година , 

избирање на ученици според 

критериуми согласно Правилникот на 

училиштето 

Запишување на ученици во 

прво одделение за учебната 

2020 /2021- година 

Месец Јуни   

2020

Психолог ,педагог и 

комисија 
За учениците 

Запишување на ученици во прво 

одделение според одредбите во 

законот и спазување на реонизацијата 

.
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Реализирана програмска
активност

Време на 
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Изработка на распределба на 
часови на предметните 

наставници од 1 до 9 одделение .

Од март до јуни 
2020 

Психолог и предметни 
наставници 

За наставниците 
Правилна распределба на часовите и 

сеопфатност на предметните наставници 
кои предаваат од 1 во до 9 тто одделение .

Изработка на Преглед  за изборни 
предмети кои ќе се изучуваат од 6 
то до 9 тто одделение за учебната 

2020 /2021 година 

Од март до јуни 
2020 

Психолог и предметни 
наставници 

За наставниците 

Правилна распределба на часовите по 
изборни предмети и сеопфатност на 

предметните наставници кои предаваат од 
6то   до 9 тто одделение .

Организација на активности 
поврзани со професионалното 
насочување на учениците од 

девето одделение 

Месец  март до 
јуни 2020

Психолог , одделенски 
раководители од 9 -то 
одделение и лица од 

надвор од средни стучни 
училишта и гимназии 

За учениците 

Информираност  на учениците од 9- то 
одделение за сите активности поврзани со 

нивното понатамошно школување 
истакнато на училишната платформа на 

Веб страната на училиштето 

Проверка на евидентни листови за 
оценки  и свидетелство зададени 

од БРО за покажаниот успех во 
првото тримесечие и  првото 

полугодие , третото тримесечие и 
на крајот на годината  за 

учениците од 6 до 9 одделение 

Ноември 2019 
Јануари   2020 

Април 2020     Јуни 
2020   

Психолот и наставници 
За училиштето наставниците  

и учениците.
Проверка на точно внесени податоци и 

оцени во евидентни листови .

Прибирање и проверување на 
поднесени решенија и барања  од 
наставници при погрешно внесен 

податок во ( дневник, матична 
книга и друго ) 

Во текот на 
годината 

Психолог ,наставник 
За учениците и 
наставниците 

Корекција на погрешните податоци кои се 
внесени 

Помош во изготвување на 
Полугодишен и годишен  извештај 

на училиштето ,изработка на  
извештај за сопствената работа   

како и за оние за кои е  одговорен 
психологот според Годишната 

програма на училиштето. 

Јануари 2019             
Јуни 2020 

Психологот, наставници За училиштето 

Допринес во квалитетно изготвување на   
Полугодишен и Годишен     извештај на 
училиштето , полугодишен и годишен  

извештај за сопствената работа и други 
извештаи  кои се  одредени со Годишната 

програма на училиштето.

Психолог: Розалинка Симоновска 
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Содржини на работа
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати резултати

ПОДРАЧЈЕ 1: ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТОВКА НА ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА

Изработка на годишен извештај за сопствената 

работа      
јуни

Специјален едукатор и 

рехабилитатор

Ученици, наставници и 

локална средина Изработен годишен извештај.

Изработка на сопствена годишна програма за 

учебна 2020/21 год.
Јули 

Специјален едукатор и 

рехабилитатор

Ученици, наставници и 

локална средина
Изработенa годишнa програмa.

Изготвување годишна програма за работа на 

Училишниот инклузивен тим во учебната 

2020/21 година.

Јули 
Училишен инклузивен 

тим

Ученици, наставници и 

локална средина

Изготвена програма за работа на Училишниот 

инклузивниот тим .

Изготвување на акциски план за реализација на 

годишната програма за Училишниот инклузивен 

тим во учебната 2020/21

Јули 
Училишен инклузивен 

тим

Ученици, наставници и 

локална средина

Изготвен акциски план за реализација на 

програмата на Училишниот инклузивен тим.

СПЕЦИЈАЛЕН ЕДУКАТОР И РЕХАБИЛИТАТОР 
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Содржини на работа
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати резултати

ПОДРАЧЈЕ 2: СОРАБОТКА СО НАСТАВНИЦИ И ИНКЛУЗИВЕН ТИМ 

Состаноци со Училишниот инклузивен тим на 

училиштето 

Септември, Октомври                   

2019                           

Јануар Јуни 2020

Училишен инклузивен 

тим

Ученици, наставници и 

родители

1.Ажуриран, регистарот на ученици со ПОП во 

учебната 2019/2020 год;

2.Разгледан успехот и постигнувањата на 

учениците со ПОП во текот на првото полугодие 

во учебната 2019/20 година

3. Разгледан успехот и постигнувањата на 

учениците со ПОП во текот на второто 

полугодие во учебната 2019/20 година.

Едукативно предавање и работилница по повод 3 

Декември ,,Меѓународeн ден на лицата со 

попреченост"

Декември, 2019        
Специјален едукатор и 

рехабилитатор

Ученици, директор, 

стручна служба

Подобро разбирање за полето на попреченост, 

со фокус на правата на лицата со попреченост 

и придобивки кои ќе произлезат од процесот на 

интеграција и инклузија на овие лица во секој 

аспект на социјалниот, економскиот и 

културниот живот. 

Едукативно предавање и работилница по повод 28-

ми февруари ,,Ден на ретки болести"
Февруари, 2020

Специјален едукатор и 

рехабилитатор

Ученици, директор, 

стручна служба

Подигнување на свеста за постоењето на 

ретките болести и запознавање со проблемите 

и предизвиците со кои се соочуваат лицата со 

овие болести и нивните семејства.

Инструктивно- советодавна работа со наставниците 

на учениците со посебни образовни потреби:

- поддршка во изготвување на ИОП-идентификување 

и конкретизирање на целите и задачите кои треба да 

се постават во истиот;             

- поддршка во определување на содржини кои ќе се 

обработуваат и кои можат да се постават пред 

ученикот;

- давање насоки (групни или индивидуални 

консултации) за документирање на постигнувањата 

на учениците со ПОП;

- помош и поддршка на наставниците за примена на 

индивидуализиран и диференциран пристап во 

работата;

- стручна помош на наставниците преку обуки за 

идентификување на учениците со ПОП и развивање 

стратегии  за работа со нив.

Континуирано во текот 

на годината

Специјален едукатор и 

рехабилитатор, 

наставници, стручна 

служба, УИТ

Наставници, учениците 

со попреченост и 

потешкотии во учењето

Наставниците се запознаени со специфичните 

методи за работа со ученици со посебни 

образовни потреби и им беше понудена стручна 

литература од областа.
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Содржини на работа
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати резултати

ПОДРАЧЈЕ 3: НЕПОСРЕДНА РАБОТА СО УЧЕНИЦИТЕ

Опсервација со цел идентификување на 

ученици со посебни образовни потреби
Септември, 2019

Одделенски и предметни 

наставници,стручна 

служба.

Ученици со ПОП

Во текот на опсервациите е идентификуван еден 

ученик кој предходно не беше дел од регистарот 

на ученици со ПОП.

Дефектолошка проценка на учениците 
Септември –

Октомври, 2019

Специјален едукатор и 

рехабилитатор и по 

потреба вклучување на 

стручни лица од соодветни 

институции.

Ученици со ПОП

Спроведена е дефектолошка проценка на 

индивидуалните потенцијали на учениците со ПОП 

(8).

Поддршка на учениците со ПОП во прво 

одделение во адаптирање на училишната 

средина  

По потреба
Наставници, стручна 

служба, родители

Наставници, учениците со 

ПОП 

Учениците со ПОП добија соодветна поддршка во 

периодот на адаптирање и постигнуваат подобар 

успех

(поддршка за време на час, индивидуална работа, 

насоки за работа споделени со наставникот).

Поддршка во училница на ученици со ПОП По потреба
Наставници,специјален 

едукатор и рехабилитатор
Ученици со ПОП

Учениците полесно го следат и почесто се 

вклучуваат во воспитно - образовниот процес.

Водење досие за секој ученик со ПОП
Континуирано во 

текот на годината

Наставници,специјален 

едукатор и рехабилитатор, 

психолог и педагог

Ученици со ПОП

Напредокот на учениците е евидентиран и следен 

во текот на учебната година, како и нивните 

постигнувања и тешкотии при усвојување на 

содржината.

Индивидуална работа со ученици со ПОП 

(психомоторна реедукација, развој на 

социјални вештини и комуникација, вежби за 

надминување на потешкотиите во учењето: 

дискалкулија, диграфија и дислексија)

По потреба
Специјален едукатор и 

рехабилитатор
Ученици со ПОП

Во текот на индивидуалните сесии, реализирани 

во ресурсната просторија, учениците со ПОП 

подобрија дел од своите психомоторни 

способности и  постигнуваат подобар успех во 

усвојување на наставните содржини, предвидени 

во ИОП-от.

Учество во комисијата за упис на првачиња во 

учебната 2019/20 година
Август, 2020

Стручна служба,

Директор,

Наставници, Ученици со ПОП

Запишаните ученици со ПОП се соодветно 

распоредени во паралелките, согласно нивните 

способности и законската регулатива.
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Содржини на работа
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати резултати

ПОДРАЧЈЕ 4: СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ

- Инструктивно- советодавна работа со 

родителите на учениците (насоки за работа  

дома);

- Запознавање со процесот на Инклузија                                                     

-Запознавање и вклучување во процесот на 

изработка на ИОП;

- Упатување на соодветни стручни установи 

согласно потребата на ученикот';

- Информирање на родителите на учениците со 

ПОП за нивните права, обврски и бенефиции 

кои можат да ги добијат и до релевантни 

институции за помош;

- Редовно информирање на   родителите за 

напредувањето на нивните деца

Континуирано
Наставници, стручна 

служба, УИТ
Родители на УПОП

Родителите беа информирани и вклучени во 

процесот на изготвување на ИОП. Со 

родителите беа споделени насоки за работа во 

домашни услови, со цел подобрување на 

академските и социјалните вештини на нивното 

дете

Родителите редовно беа известувани за 

постигнувањата на нивното дете.

Родителите беа информирани за стручни лица 

и сервиси за поддршка кои можат да ги добијат 

во заедницата, согласно потребите на нивното 

дете.

ПОДРАЧЈЕ 5: СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Соработка со здравствени установи и 

институции во полето на раното откривање, 

дијагностиката и третманот на учениците со 

посебни образовни потреби

Декември 2019,          

Јануари - февруари 

2020                     

Стручни соработници, УИТ
Наставници, ученици и 

родители

8 ученици беа упатени во Центарот за 

функционална проценка 

и поддршка на деца и млади заради добивање 

на проценка според МКФ (Меѓународна 

класификација на функционирање).

Соработка со училиштата од реонот и пошироко 

заради обезбедување соодветна помош во 

однос на учениците со ПОП.

Континуирано
Специјален едукатор и 

рехабилитатор

Наставници, ученици и 

родители

Во текот на годината беа организирани  средби 

со специјалните едукатори и рехабилитатори 

од општината, со цел споделување на искуства 

за надминување на предизвиците и 

унапредување на процесот на инклузија.
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Содржини на работа
Време на 

реализација
Реализатор Целна група Постигнати резултати

ПОДРАЧЈЕ  6: ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ

Учество на обуки, семинари 

конференции , советувања органиизрани 

од БРО, МОН и др. Институции:                                             

1. Конференција: Проширување на 

акцијата за ставање крај на насилството 

врз децата на

Западен Балкан                                      

2. 

„Специјална едукација и рехабилитација 

– Методи засновани на докази”                                                                                                  

- Следење на стручна литература

Ноември, 2019                                                                                                                

Февруари, 2020 

Влада на UNICEF                                                                                                                       

Здружение за дислексија 

,,АЈНШТАЈН“      

Стручни соработници, ученици

Стекнати сознанија за влијанието на превенцијата, 
отпорноста и специјализиранта детска заштита за 
спречување траума, намалување на ефектите од 
негативните искуства, ублажување на токсичниот 
стрес, со единствена цел децата да го достигнат 
својот целосен потенцијал и да се остваруваат 

правата на децата.                                                                                                           
Запознавање со  начинот на прилагодување на 

наставните и дидактичките средства во работата со 
децата со аутизам и поддршка во учењето.

Специјален едукатор и рехабилитатор: Ана Атанаскова
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БИБЛИОТЕКАР 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Подобрување на успехот и личниот напредок на учениците во нивното школување. Библиотекарот 
собира, обработува, чува и дава на користење библиотечен материјал, ги насочува учениците кон 

правилен приод кон анализа на книгата

Реализирана програмска 
активност

Време на
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Создавање навики кај учениците 
за самостоен избор на книги и 

поттикнување на интерес за 
читање

Цела учебна 
година

Библиотекар Ученици
Учениците самостојно ги пронаоѓаат 

книгите.   

Внимателно чување, ракување и 
заштита на книгите

Септември Библиотекар и ученици Ученици
Книгите се во добра состојба и уредно се 

враќаат.

Работа со бесплатни учебници Септември Библиотекар и ученици Ученици Добри резултати во учењето.

Помош во организирање на 
наставни часови во читална

Цела учебна 
година по потреба

Библиотекар и 
наставници

ученици и наставници
Непречено изведување на  настава во 

читалната.

Организирање на активности за 
разглас по однапред подготвена 

програма

Цела учебна 
година

Библиотекар и ученици ученици
Содржините презентирани преку разглас 

се добро прифатени кај учениците.

Информирање на инспекторатот и 
мон за состојбата на учебниците

Декември
Библиотекар и комисија 

за учебници
инспекторат и мон Бројна состојба на бесплатните учебници.

Упатување на користење на 
речници, енциклопедии, 

лексикони

Цела учебна 
година

Библиотекар и ученици Ученици
Самостојно користење на овој вид 

литература.
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Реализирана програмска 
активност

Време на 
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Издавање на книги и разговор за 
прочитаните книги

Цела учебна 
година

Библиотекар и ученици Ученици Поттикнување на учениците за читање.

Чување и евидентирање на библ. 
фонд - книги, списанија, аудио-

визуелен и документарен 
материјал

Цела учебна 
година

Библиотекар Ученици
Библиотечниот материјал прописно се 

евиодентира и чува.

Збогатување на библиотечниот 
фонд со стручна литература, 

нагледни средства

Цела учебна 
година по потреба

Библиотекар Ученици Библиотечниот фонд е збогатен.

Евиденција за медиумско 
претставување на училиштето

Цела учебна 
година

Библиотекар Ученици
Хронолошко евидентирање и чување на 

материјал од печатените медиуми.

Соработка со МОН во врска со 
бесплатните учебници

Цела учебна 
година по потреба

Библиотекар Ученици Учениците се обезбедени со учебници.

Информирање за ново набавени и 
невратени книги

Цела учебна 
година по потреба

Библиотекар Ученици
Учениците и наставниците се навремено 

информирани.
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Реализирана програмска 
активност

Време на
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Следење на стручна литература и 
учество на семинари

Цела учебна 
година по потреба

Библиотекар Ученици

Прифесионална надградба на 
библиотекарот                                                     

- Основни курсеви за библиотечно 
работење: Техничка обработка на 

библиотечниот материјал и 
Каталогизација на монографски 

публикации.

Организирање на библиотекарска 
секција со однапред подготвена 

програма.

Цела учебна 
година по потреба

Библиотекар Ученици

Развивање љубов кон книгата и убавиот 
збор. Запознавање за библиотекарската 
професија и разбирање за суштината на 

нејзиното постоење.

Вклучување на училишната 
библиотека во националниот 
библиотечно-информациски 

систем COBISS.MK

Цела учебна 
година по потреба

Библиотекар ученици и наставници

Овозможување на училишната библиотека 
добивање програмска поддршка за 

електронско евидентирање на нивната 
целокупна тековна работа и тоа:                     

- електронска евиденција на набавка и 
прием на библиотечниот фонд,                          

- електронска евиденција на 
библиотечниот фонд  (сигнирање и 

инвентарирање),               - креирање јавно 
достапен електронски каталог,                                                

- -електронска евиденција на корисниците 
на библиотеката и користената 

библиотечна граѓа.

Објавување на линкови и фајлови 
на престави и списанија со 

различни мотиви на платформата 
на училиштето, за online 

наставата.

Април-Јуни 2020 Библиотекар ученици и наставници

Поттикнување на учениците за читање, 
креативност,  истражување на одредени 
теми со помош на интернет алатките и 
изнаогјање решенија на одредени теми и 
задачи во одредени области.
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Реализирана програмска 
активност

Време на
реализација

Реализатори Целна група Постигнати ефекти

Објавување на линкови и фајлови 
на лектири за учениците од II – IX 

одделение на платформата на 
училиштето, за online наставата.

Април-Јуни 2020 Библиотекар ученици и наставници
Поттикнување на учениците за читање, 
прераскажување и љубов кон писаниот 

збор.

Изработка на полугодишен и 
годишен извештај за библиотеката 

во текот на  учебната 2019/20 
година

Јануари, Јуни, 2020 Библиотекар Училиште
Увид на реализираните активности за 

библиотеката за учебната 2019/20 година.

Библиотекар: Силвија Стојкоска
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ОРГАН НА РАКОВОДЕЊЕ

ДИРЕКТОР НА УЧИЛИШТЕ Ѓурѓица Баталакова

Директорот на училиштето има утврдени задачи со Законот за основно образование, подзаконски акти, статутот и другите општи акти во училиштето. 
Извештајот за работа на директорот во основното училиште освен вообичаените задачи кои произлегуваат од сите сфери на непосредниот воспитно-
образовен процес, опфаќа и голем број работи кои се појавуваат секоја учебна година.
Основна задача на директорот е одговорност за законското работење на цело училиште.

ПРОГРАМСКА  СОДРЖИНА                                                               
ДИНАМИКА   НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОГРАМИРАЊЕ

 Предвидени и одржани наставнички совети и учество во изработка 

на проекти во училиштето
континуирано

 Изработен месечен план за работа на училиштето континуирано

 Согледување на кадровските ресурси, утврдување кадровски политики континуирано

 Утврден финански план на училиштето за 2020 година XII    2019

ОРГАНИЗАТОРНА ФУНКЦИЈА

 Утврдување организациска работа во училиштето (изработен на распоред

за сите видови на настава во училиштето) и организација на одредени 

служби (доделени задачи на секретарот на училиштето, посебна 

организација на работата на техничкиот персонал, распоред на работа,

странки, ученици...)

IX-VIII 2019/20

 Изработка на сите раководни места во училиштето, начин на следење и

вреднување на работата

континуирано

 Поставување на ефикасна работа на директорот (распоред на работа,

Состаноци, неделен план и одржани состаноци со стручните соработници IX-VIII 2019/20

 Учество во проектирање, изработка и дефинирање информативен систем на податоци во функција на 

ефикасно работење во училиштето IX-VIII 2019/20
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РАКОВОДНА ФУНКЦИЈА

 Формирани тимови за изработка на годишен извештај VIII 2019

 Подготовка и одржани состаноци со стручните органи во училиштето континуирано

 Подготовка и одржани работни состаноци (месечен и неделен план) континуирано

 Планирани и реализирани посети на часови со изготвени формулари за следење на 

часот

IX-VI 2019/20

ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА

 Следење на оперативните планови за работа на наставникот континуирано

 Соработка со родителите (родителски состаноци, Совет на родители) континуирано

 Усовршување на наставниците континуирано

 Објективно вреднување на работата и знаењата на учениците по одделенија во 

согласност со стандардите на оценување

континуирано

 Следење и вреднување на квалитетот на работата во наставата и воннаставните 

активности континуирано

континуирано

 Следење и вреднување на проекти кои се реализираат во училиштето континуирано

 Анализа на користење современи дидактички средства во наставата континуирано

 Анализа на постигањата на учениците (полугодишен извештај) континуирано

 Следење и анализа на реализацијата на годишната програма континуирано

ПЕДАГОШКО - ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА

 Укажување педагошко-инструктивна помош во фазите на подготовка на наставата (набавка на дидактички 

материјали, примена на современи средства ИКТ..)

континуирано

 Следење на реализација на програма за работа со талентирани ученици и ученици со посебни потреби

IX-VI 2019/20

 Следење на реализација на приоритети и проекти континуирано

 Следење на развојот на образовната технологија во светот континуирано
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ДРУГИ АКТИВНОСТИ

 Планирање работни и советодавни состаноци со родители и ученици IX-VIII 2019/20

 Планирани и реализирани  низа активности во соработка со локалната заедница, еко, 

научни, културни и спортски институции (остварена соработка со Педагошкиот 

факултет, Природно-математичкиот факултет, отворените забавни школи, Пакомак, 

ОХО, кино Милениум...

IX-VI 2019/20

 Планирање и реализација на соработка со други училишта од земјава и странство IX-VIII 2019/20

 Соработка со стручните служби од Министерство за образование и наука, БРО, 

комунална и инспекциска служба

IX-VIII 2019/20

 Соработка со локалната самоуправа (Ден на општина, Ден на дрво, училишен спорт, 

хуманитарни акции, Македонија без отпад и др.)

IX-VIII 2019/20

 Реализирани активности за правилно насочување на учениците во соработка  со МОН IX-VIII 2019/20

 Следење на интеграција на еколошките програми и МИО IX-VIII 2019/20

 Планирање и спроведување на екстерно и интерно оценување (формирани комисии) IX-VIII 2019/20

 Соработка со ученичките организации (Детска недела, хуманитарни акции...) IX-VI 2019/20

 Планирање и реализација на соработка со домашни и странски културни центри 

(соработка со детскиот креативен центар во МКЦ)

IX-VI 2019/20

 Професионален развој (посетени семинари и обуки) IX-VIII 2019/20
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Подобрување на инфраструктурата и условите за работа:

 Реконструкција на метална потпора на надворешни скали на главен влез;

 Поставување преграден ѕид за помошна просторија на чување нагледни средства по 

географија;

 Поставување преграден ѕид за оспособување катче за одмор на вработените за време 

на пауза;

 Поставување преграден ѕид на просторијата на техничкиот персонал;

 Обнова на плакари и шкафчиња во наставничка канцеларија;

 Реконструкција на електричната инсталација во училиштето;

Подобрување на условите за работа:

 Бојадисување на две училници од продолжен престој и просторијата на специјалниот 

едукатор и рехабилитатор;

 Опремување на кабинетот по хемија со ормар и нагледни помагала за изведување на

експерименти;

 Интерактивна табла, дигитален микроскоп и училишни материјали во кабинетот по

хемија (Проект:Eразмус +);

 Набавка на пет ЛЦД проектори;

 Бела табла за училница;

 Набавка на спортски реквизити за предметна настава;

 Набавка на компјутер и 2 печатачи;

 Набавка на 2 музички системи.

IX-VIII 2019/20
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УЧИЛИШЕН ОДБОР

Претставници од 
училиштето:  

• Гоце Блажески

• Јасна Матеска

• Сузана Попоска                                                                                               

Претставници од 
родители:   

• Христина Нанчовска

• Тони Зафировски                                                       

• Соња Танеска Игнатоска 

Претставници од 
основачот:                       

• Борјана Митреска                    

Реден број на 

седницата

Датум на 

одржување
Работни активности (содржина и дневен ред)

1
26 08 2019

Дневен ред

__________________________   

1. Разгледување и усвојување на записникот од предходната седница

2. Разгледување на Извештајот за работа на училиштето во учебната 2018/ 2019 година и предлагање на

усвојување до основачот.

3. Разгледување на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2019/2020 година и

предлагање на усвојување до основачот.

4. Разгледување на Извештајот за работата на училишниот одбор за учебната 2018/ 2019 и донесување

Годишна програма за работа на Училишниот одбор за учебната 2019/2020 год.

5. Разгледување на финансиски план за 2020 година и предлагање на истиот до основачот.

6. Мислење за избор по објавен јавен оглас за стручен соработник –библиотекар , на определено време за

учебна 2018/2019 година.
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О Д Л У К А : Се прифаќа Годишниот извештај за работа на училиштето за учебната 2019/2020

година. Примерок од Годишниот извештај во печатена и електронска форма да се достави до Советот на

општина Ѓорче Петров за усвојување.

О Д Л У К А : Членовите на училишниот одбор едногласно ги усвоија Извештајот за работа на

Училишниот одбор во учебната 2018/2019 година и Програмата за работа на Училишниот одбор за учебната

2019/2020 година.

О Д Л У К А: Се прифаќа Предлог-финансискиот план за календарската 2020 година и истиот да се

достави на усвојување до Советот на оштина Ѓорче Петров.

О Д Л У К А: Се дава позитивно мислење за Силвија Стојкоска пријавен кандидат по јавниот оглас за

работно место библиотекар на определено време за учебната 2018/2019 год.

О Д Л У К А: Секој ученик од целодневната настава треба да се храни. Одделенските раководители до

10 во наредниот месец да достават список на ученици кои не ја платиле сметката за да може директорот да

преземе соодветни мерки.

2 03 10 2019

Дневен ред

__________________________   

1. Разгледување и усвојување на записникот од предходната седница

2. Мислење за избор по објавен јавен оглас за еден наставник по одделенска настава , на определено

време , ново финансирање , за учебната 2019/2020 година.

3. Разгледување на предлог финансиски планови за сметки на донации за 2020 година и предлагање на

истите до основачот.

4. Разгледување на Извештајот за реализираниот еднодневен есенски излет со ученици од 1-9 одделение

за учебната 2019/2020 год.

5. Информација за активности поврзани со проект Еразмус ( Малта ).
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О Д Л У К А : Се дава позитивно мислење за двајцата кандидати и согласно понатамошната законска

процедура изборот на одделенскиот наставник да го изврши директорот на училиштето.

О Д Л У К А : Се прифаќаат предлог финансиските планови за календарската 2020 година и истите да

се достави на усвојување до Советот на оштина Ѓорче Петров.

О Д Л У К А : Се усвојува Извештајот за еднодневниот излет во Сарај со негово дополнување за

повредата на учениkoт.

3 19 11 2019

Дневен ред

__________________________   

1. Разгледување и усвојување на записникот од предходната седница.

2. Извештај за извршена самоевалуација на училиштето во 2019 год.

3. Мислење за избор по објавен јавен оглас за наставник по одделенска настава и наставник по физичко и

здравствено образование ( за 12 наставни часа неделно) ново финансирање , на определено време до

31.08.2020 година.

4. Формирање на комисија за спроведување постапка за изведување екскурзии и други ученички активности

за учебната 2019/2020 год.

5. Разгледување на план и листи на архивски знаци за 2020 год.

6. Одлука за спроведување на Попис на средства за 2019 година .
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4. 29 01 2020

Дневен ред

__________________________   

1. Разгледување и усвојување на записник од мината седница.

2. Разгледување на Извештајот за работа на училиштето во првото полугодие учебната 2019/ 2020 година .

3. Мислење за избор по објавен јавен оглас за наставници старо финансирање , на определено време до

31.08.2020 година.

4. Разгледување на текст за Статут на училиштето согласно новиот Закон за основно образование.

5. Разгледување на усвоен од Советот на општина Финансов план за 2020 година ( буџет на средства од блок

дотација за сметка 903 и сметка 787-самофинансирачки активности).

6. Разгледување и донесување на Годишен план за јавни набавки за 2020 година ( вкупно за сметка 903 и

787 )

7. Разгледување на Предлог за отпис на инвентар

8. Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2020 година на денарска и девизна благајна.

О Д Л У К А : Се прифаќа извештајот од работењето на училиштето за првото полугодие од учебната 2019/2020 
година и истиот да се достави до основачот .
О Д Л У К А : Да се даде  позитивно мислење за кандидатите по објавениот оглас за определено време старо 
финансирање откако ќе се побара дополнителна информација од одговорните лица од Секторот за образование 
од Оштината. 
О Д Л У К А :  Се донесува  текстот на статутот на училиштето усогласен со новиот Закон за основно образование. 
Статутот да се достави до основачот за да се добие мислење , а ќе може да се применува по добивање на 
согласност од страна на Министерствопто за образование и наука.
О Д Л У К А : Членовите на Училишниот одбор го разгледаа годишниот план за јавни набавки за 2020 год.
ОДЛУКА: Да се доработи листата за отпис на инвентар и да се разгледа на следната седница на Училишниот 
одбор.
О Д Л У К А : Се утврдува благајничкиот максимум на денарската благајна во висина од 30.000 ден.  За исплата на 
една сметка максимумот е најмногу до 6.000 ден. Се утврдува благајничкиот максимум на девизната благајна ( 
за потребите на сметките за донации-проекти) во висина од 3000 евра.
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5. 27 02 2020

1.Разгледување и усвојување на записник  од мината седница.
2.Разгледување на Предлог за отпис на инвентар за 2019 год.
3.Разгледување на Извештај  од извршениот попис  на средствата  за 2019 година.
4.Разгледување на финансовите извештаи за работењето на училиштето  за  2019 година и предлагање на завршната 
сметка до  Советот на општина Ѓорче Петров за усвојување:
- за сметка 903 
- за сметка 603
- за сметка 787
- за сметка 785-13
- за сметка 785-28
- за сметка 785-32

О Д Л У К А : Се прифаќаат  листите за отпис на основни срдства и ситен инвентар и да се предадат на овластена 
фирма за отпад и да се отпишат според сметководствените прописи.
О Д Л У К А : Се усвојува Извештајот за попис  на училиштето за 2019 година.
О Д Л У К А : Се прифаќаат финансиските извештаи за работењето на училиштето за 2019 година за сметките 903, 
787, 603 , 785-13, 785-28 и 785-32 и се предлага завршната сметка за усвојување  до Советот на општина Ѓорче 
Петров. 

5. 30 06 2020

1.Разгледување и усвојување на записникот од  предходната седница.
2.Разгледување на приговор од вработен и донесување на одлука .
3.Известување за одобрена апликација за реновирање на училишната ограда.

4.Известување за набавени книги за награди за ученици ( првенци, истакнати , со континуиран одличен успех и 
освоени места на натпревари).

Донесени се следните одлуки:

О Д Л У К А : Се прифаќа приговорот на Гоце Боцевски со тоа што се упатува да конкурира на јавниот оглас што 
ќе се објави за новата учебна 2020/21 година за работно место наставник по физичко и здравствено 
образование во одделенска настава.  

Претседател на Училишниот одбор:
ГОЦЕ БЛАЖЕСКИ



ПОДОБРЕНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА
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Набавка на опрема:

 1 компјутер ;

 2 печатачи;

 2 ЛЦД проектори, држачи и кабел;

 1 клима уред;

 1 бела табла;

 Интерактивна табла, дигитален микроскоп и 
училишни материјали во кабинетот по хемија 
(Проект: Еразмус +);

 2 музички системи;

 нови лектирни изданија за учениците од I до IX 
одделение (вкупно 180 книги).

Обновени плакари и шкафчиња
во наставничката канцеларија

Подобрени услови за работа:

 Реконструкција на метална потпора на надворешни скали 
на главен влез;

 Поставување преграден ѕид за помошна просторија за 
чување нагледни средства по географија;

 Поставување преграден ѕид за оспособување катче за 
одмор на вработените за време на пауза;

 Поставување вентилација во наставничките тоалети;
 Обнова на плакари и шкафчиња во наставничката 

канцеларија; 
 Реконструкција на електричната инсталација во 

училиштето.

Оспособено катче за одмор на 
вработените при користење на пауза

Естетски уреден училишен хол



ПОЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ
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Во  овој  дел  ќе  наведеме  неколку  настани  во  кои  учествувале  учениците  и наставниот кадар и истите имаат особено значење  

за промоција на работата на училиштето.

 Свечен прием на првачињата  Прием на првачињата во Детска организација 
и Подмладок на Црвен Крст

 Проектна активност од Пректот Еразмус + „Божиќ во Европа“ 
(гости од Романија, Полска, Грција, Италија)
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 Одбележување на смртта на 
Мирче Ацев - 4 Јануари Хуманитарна акција - пакети со храна 

и облека 

 Одбележување на Патрониот празник на 
училиштето



Новогодишен хепенинг -
собрани 62.000.00 денари  
наменети за отворање на 
ботаничка градина во 
училишниот двор.
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Во изработката Годишниот извештај за работа на ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје во учебната 2019/20 година

учествуваа директорот, стручните соработници, координаторите и членовите на училишните тимови формирани од

Наставничкиот совет.

Извештајот беше утврден на седница на Наставничкиот совет и истиот е предложен до Училишниот одбор.

Директор

Ѓурѓица Баталакова

Претседател на Училишен одбор

Гоце Блажески
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