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ВПВЕДЕН ДЕЛ
Изгпувуваоеуп на пвпј извещуај има нпрмауивна пснпва кпја е
предвидена сп Закпнпу за пснпвнп пбразпвание, Закпнпу за лпкална
сампуправа, какп и Суаууупу на ушилищуеуп. Медуупа, негпвпуп изгпувуваое е ппуреба на ушилищуеуп и ќе му кприсуи на ушилищуеуп вп
негпвауа ппнауампщна рабпуа.
Извещуајпу преусуавува дпкумену кпј ги спдржи сиуе
биуни инфпрмации за пценка на рабпуауа на ушилищуеуп и
псуваруваоеуп на Гпдищнауа прпграма за рабпуа вп првпуп
пплугпдие на ушебнауа 2018/2019 гпдина. Тпј вп сущуина писменп ја
изразува ангажиранпсуа на ушилищуеуп (дирекупрпу, сурушниуе
спрабпуници и насуавнициуе) вп псуваруваоеуп на дејнпсуа на
ушилищуеуп.Имајќи ги
предвид
рефпрмскиуе
прпмени,
ппдигаоеуп
на
суандардиуе, планираниуе
ппдрашја
и
приприуеуни акуивнпсуи предвидени сп Гпдищнауа прпграма за
рабпуа, знашајниуе насуани, пбезбедуваоеуп уранспаренунпсу вп
реализација на планираниуе акуивнпсуи, какп и желбауа да се
унапреди впспиунипу и пбразпвнипу прпцес, се ппурудивме пвпј
извещуај да биде ппдеуален, у.е. да спдржи ппвеќе синуеуизирани
инфпрмации. За гплем дел инфпрмации на пвпј извещуај
ушилищуеуп распплага сп аналиуишки прилпзи (списпци на
ушеници, списпци на акуивнпсуи, фпупкппии пд диплпми,
видеп записи, линкпви за публикувани прилпзи, извещуаи и сл.).
Инфпрмацииуе вп извещуајпу се меупдплпщки и хрпнплпщки
ппдредени сппред ппдрашјауа предвидени вп Гпдищнауа
прпграма за рабпуа на ушилищуеуп и главнп се пднесуваау на
следниуе прпцеси: прпсупрни и други услпви
на
рабпуа,
реализација на насуавни планпви и прпграми, ппсуигаоа на
ушенициуе вп сиуе насуавни и впннасуавни пбласуи, спрабпука сп
рпдиуелиуе и лпкалнауа средина, сп лпкалнауа сампуправа и другиуе
инсуиууции, Минисуерсувпуп за пбразпвание и

наука, Бирпуп за развпј на пбразпваниеуп, Државнипу испиуен
ценуар, Државнипу прпсвеуен инспекупрау, медунарпднауа
заедница, псуваруваоеуп на инуерни и ексуерни прпекуи и др. Се
надеваме дека пвпј извещуај ќе даде пдгпвпр на следнпуп пращаое:

Вп кпја мера се реализирани целиуе пд
Гпдищнауа прпграма за рабпуа на
ушилищуеуп и кплкав е нивнипу
придпнес?
Вп
извещуајпу
квануиуауивнп
се
преусуавени
ангажираоауа на насуавнициуе и сурушниуе спрабпуници вп
рамкиуе на нивнауа 40-шаспвна рабпуна недела и упкму ппради
упа упј спдржи факуи и инфпрмации пд аспеку на:


Ангажираое
наставата.

на

наставниците

вп

реализацијата

на

Ангажираое на наставниците вп реализација на знашајни
активнпсти: знашајни датуми, екскурзии, ушенишки натпревари,
излпжби, кпнкурси и сл.


Ангажираое на наставниците вп рабптата на
струшните пргани: пдделенскп ракпвпдствп, Одделенски спвети,
струшни активи, наставнишки спвет и други струшни тимпви.


Ангажираое вп реализација на прпграмите на другите
пргани и прганизации: Спвет на рпдители, Ушилищен пдбпр,
Одделенски заедници, Детска прганизација, Ппдмладпк на
Црвенипт Крст, ушенишки клубпви, сппртски активнпсти и сл.
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Ангажираое вп реализацијата на други ппсебни прпграми
пд впспитнп-пбразпвнипт прпцес: грижа за здравјетп на
ушениците,
защтита
на
живптната
средина,
ппщтественп-кприсна рабпта, уредуваое на ушилищтетп.

Ангажираое вп реализацијата на прпграмите за
унапредуваое на наставата и пценуваоетп.

Ангажираое вп реализацијата на прпграмата за струшнп успврщуваое и прпфесипнален развпј на кадарпт.

Ангажираое на наставниците и струшните спрабптници
вп афирмација на ушилищтетп и градеое на негпвипт имич.

Ангажираое вп реализацијата на прпграмата за
спрабптка сп ппщтествената средина: спрабптка сп
рпдителите, спрабптка сп Опщтината, спрабптка сп
бизнис заедницата, спрабптка сп Министерствптп за
пбразпвание и негпвите единици, спрабптка сп невладини
прганизации, спрабптка сп други ушилищта.

Ангажираое на струшните спрабптници вп реализација на
нивните прпграми.

Имајќи предвид дека секпј насуавник е вклушен вп ппределен
уим за реализација на прпграмскиуе акуивнпсуи вп сппдвеунп
ппдрашје на Гпдищнауа прпграма за рабпуа на ушилищуеуп, лпгишки
следува дека и секпј насуавник неппсреднп ушесувува сп свпи
пищани прилпзи на пвпј извещуај.
Целуа на пвпј извещуај е да пбезбеди јасни наспки за
пдгпвпрнп вклушуваое на сиуе ушилищни субјекуи вп креираоеуп
на прпграмскиуе ппределби за рабпуа вп нареднипу перипд на
ушебна гпдина.
Директпр
Дурдица Бауалакпва

5

ЦЕЛ
Цели: Подобрување на естетскиот изглед на училиштето и училишниот двор;
Задачи: Формирање тимови за изготвување Акционен план;
Изготвување на Акционен план за реализација на приоритетот за подобрување на инфраструктурата на училиштето; Барање спонзорства
од фирми и претпријатија;
Соработка, поддршка и финансирање од локалната самоуправа и Министерство за образование и наука; Организирање продажни
хепенинзи; Продажба на стара хартија и пластични шишиња; Организирање собирни акции (парични средства, материјални средства –
цемент, песок, боја, работна сила од родители и граѓани на општината.)
Реализирана прпграмска
активнпст
Израбпука и ппсуавуваое
леуникпвец - леуна ушилница вп
ушилищнипу двпр

Обнпвуваое (варпсуваое) на
тидпвиуе на ури ушилници

Оспвременуваое на ушилищен
кабинеу пп прирпдни науки и хемија

Оспвременуваое на насуавнишкауа
канцеларија (ппсуавуваое на кујна,
рекпнсурукција на суплици)

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти

Одгпвпрни
насуавници,
дирекупр, уехнишки
перспнал, градежна
фирма

Ушеници пд I - IX пдделение,
Разубавуваое на есуеускипу изглед на
пдделенски насуавници,
ушилищнипу двпр, спздаваое
предмеуни насуавници,
мпжнпсуи за разлишни присуапи при
врабпуени вп ушилищуеуп и
реализација на насуавауа.
други ппсеуиуели

Окупмври,2018

Одгпвпрни
насуавници,
дирекупр, уехнишки
перспнал, градежна
фирма

Ушеници пд I - IX пдделение, Задпвплсувп и безбеднпсу при пресупј
пдделенски насуавници,
и реализација на насуавауа и
предмеуни насуавници и
разубавуваое на есуеускипу изглед на
врабпуени вп ушилищуеуп
ушилищуеуп.

Нпември , 2018

Одгпвпрни
насуавници,
дирекупр, уехнишки
перспнал

Ушеници пд I - IX пдделение,
Задпвплсувп и при пресупј и
пдделенски насуавници,
реализација на насуавауа и
предмеуни насуавници и
разубавуваое на есуеускипу изглед на
врабпуени вп ушилищуеуп
ушилищуеуп

Нпември, декември,
2018

Одгпвпрни
насуавници,
дирекупр, уехнишки
перспнал

Окупмври, 2018
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Одделенски насуавници,
предмеуни насуавници и
врабпуени вп ушилищуеуп

Задпвплсувп и пријауен пресупј при
рабпуа и пдмпр на насуавнициуе,
разубавуваое на есуеускипу изглед на
ушилищуеуп

ЦЕЛ
Цели: Набавка на наставно – образовни помагала, стручна литература и педагошка периодика и унапредување на квалитетот на
наставата.

Реализирана прпграмска
активнпст

Време на
реализација

Индентификување на потребите
на наставниците

Август, 2018

Набавка на наставно образовнипомагала

Континуирано

Набавка на стручна литература

Декември, 2018

Реализатпр

Директор,
стручна
соработници и
наставници

Целна група

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти

Наставен кадар

Анализирана потреба за набавка
на наставно образовни помагала,
стручна литераута и информатичка
опрема.

Директор, секретар,
Унапредена настава со примена на
стручни
Наставен кадар, ученици
набавените наставно-образовни
соработници
помагала.

Училиште

Наставен кадар
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Збогатен библиотечен фонд со
стручна литература .

Припритет бр.3 Унапредуваое и
пспвременуваое на впспитнп – пбразпвнипт прпцес
Цели:

Задачи:

Реализирана програмска
активност
Идентификација на потребите
на наставниците за стручно
усовршување

Ушесувп вп прпеку
„Е – twining прпекуи“
(12 on – line прпекуи сп
други држави)
Ушесувп вп прпеку „Оценуваое
за ушеое: Ппсуавуваое и
уппуреба на криуериуми за
успех пп мауемауика и
прирпдни науки вп пснпвнп
пбразпвание“
(Еразмис + и БРО)
Ушесувп вп прпеку „Оуппрнпсу
на градинарскиуе кулуури на
киселиуе дпждпви“
(Фпнд за инпвации и
уехнплпщки развпј)

Оспособување на наставниците за изведување на современа настава и унапредување на воспитно образовниот процес.

Спроведување анкета за потребни обуки на наставниците, учество во обуки, организирање на едукативни
работилници, примена на современи методи и пристапи во реализација на наставниот процес, едуцирање на
наставниците за работа со ученици со посебни образовни потреби, подобрување на воспитно - образовната
работа.

Време на реализација

Реализатор

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Септември, 2018

Тим за професионален
развој на наставниот
кадар

Наставници

Сепуември, 2018 - вп уек

Предмеуен насуавник
Гпрдана Наскпвска,
ушеници пд VI дп IX
пдделение

Ушилищуе,
насуавници,
ушеници

Окупмври, 2018 - вп уек

Дирекупр, педагпг,
психплпг, пдделенски
насуавници, предмеуни
насуавници

Насуавници,
ушеници

Суекнауи знаеоа и вещуини за правилнп
ппсуавуваое и уппуреба на криуериуми за
успех пп мауемауика и прирпдни науки.

Окупмври, 2018 - вп уек

Предмеуен насуавник
Гпрдана Наскпвска,
ушеници пд VIII и IX
пдделение

Ушеници

Суекнауи знаеоа за ефекупу на суаклена
градина и влијание врз расупу и развпјпу на
расуенијауа, развиена екплпщка свесу,
ппремен кабиноеу пп биплпгија сп
дигиуален микрпскпп, лапупп и
инуеракуивна уабла.

Утврдена состојба за потребите на
наставниците за стекнување нови знаења
и искуства согласно личните планови за
професионален развој.
Размена на искусува, знаеоа и ппзиуивни
насуавни пракуики сп ушилищуа пд Еврппа,
спвремена насуава и ппууик за
кпнуинуиранп сурушнп успврщуваое.
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Реализирана програмска
активност

Време на реализација

Ушесувп вп прпеку „Attractive
school – happy students – better
live“ (Еразмус +)

Окупмври, 2018 - вп уек

Ушесувп вп прпеку Storytelling
for Cultural and Language
Development“
(Еразмус +)

Окупмври, 2018 - вп уек

Интерна презентација
на тема:
„Примена на интерактивна
табла во наставата“

Обука на уема:
„Оукриваое и рабпуа сп
надарениуе и уаленуираниуе
ушеници“

Обука на уема:
„Зајакнуваое на капациуеуиуе
за инклузивнп пбразпвание“
(БРО, УНИЦЕФ)

Реализатор
Предмеуен насуавник
Гпрдана Наскпвска,
пдделенски насуавници,
предмеуни насуавници,
ушеници пд III дп IX
пдделение
Предмеуен насуавник
Гпрдана Наскпвска,
пдделенски насуавници,
предмеуни насуавници,
ушеници пд III дп IX
пдделение

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Ушилищуе,
насуавници,
ушеници

Суекнауи знаеоа и вещуини за примена на
разнпвидни ппсуапки и инсуруменуи за
пспвременуваое на насуавауа.

Ушилищуе,
насуавници,
ушеници

Суекнауи знаеоа за јазишнауа и кулуурна
писменпсу на нарпдиуе пд Еврппа.

06 - 07.12.2018

Предметен наставник
Сузана Поповска

Наставен
кадар

15.12.2018

Обушуваши пд Македпнска
аспцијација за надарени и
уаленуирани ушеници
(МАНТ)

Дирекупр,
сурушни
спрабпуници,
насуавници

Обушуваши ангажирани пд
БРО и УНИЦЕФ

Дирекупр,
сурушни
спрабпуници,
насуавници

20 - 22.12.2018

Стекнати знаења и вештини за користење
современи методи и пристапи во
реализација на наставата со примена на
интерактивна табла во наставата,
подобрен квалитетот на наставата и
воннаставните активности.
Ппдпбрени кпнпеуенции вп прпцеспу на
пукриваое, рабпуа и ппддрщка на равпјпу
на надаренпсуа кај ушенициуе и примена
на ппзиуивни пракуики кпи се дел пд
спвремениуе аврппски пбразпвни
инсуиууции.
Суекнауи знаеоа и вещуини за
иденуификација на ушеници сп ппсебни
пбразпвни ппуреби, израбпука на
Индивидуален пбразпвен план (ИОП) и
негпва примена вп насуавнипу прпцес.

Членови на тимот: Ѓурѓица Баталакова, Маја В. Ставров, Маја
В. Ставров, Валентина Алексовска, Јагода Арсовска

9

УЧЕНИЦИ ВП УЧИЛИШТЕТП
Вп месециуе авгусу и сепуември изврщена е прпверка дали
сиуе деца пд репнпу на ушилищуеуп се запищани вп првп
пдделение и кпнсуауиранп дека запищуваоеуп е нащравенп
спгласнп Прпцедурауа за запищуваое ушеници вп првп
пдделение. Наппменуваме дека вп првп пдделение се запищани
и деца кпи не припадаау вп репнпу на ушилищуеуп, а пп бараое на
рпдиуели и дпбиена спгласнпсу пд пснпвашпу.

ПРВ ВПСПИТНП-ПБРАЗПВЕН ПЕРИПД
Запищуваоеуп на ушенициуе за првп пдделение е
навременп заврщенп вп закпнскипу рпк.

Спстпјба
Запищани вп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина

Машки Женски Вкупнп
26

40

66

Запищани вп уекпу на првпуп пплугпдие
Испищани вп уекпу на првпуп пплугпдие
Спсупјба на крајпу на првпуп пплугпдие

Спстпјба
Запищани вп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина

Спсупјба на крајпу на првпуп пплугпдие

Запищани вп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина

Машки Женски Вкупнп
39

45

84

39

45

84

Запищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

26

3

3

37

63

Испищани вп уекпу на првпуп пплугпдие
Спсупјба на крајпу на првпуп пплугпдие

Машки Женски Вкупнп
49

41

90

Запищани вп уекпу на првпуп пплугпдие
Испищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

Спстпјба

Спстпјба
Запищани вп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина

Машки Женски Вкупнп
114

126

240

1

4

5

113

122

235

Запищани вп уекпу на првпуп пплугпдие
1

1

2

48

40

88

Испищани вп уекпу на првпуп пплугпдие
Спсупјба на крајпу на првпуп пплугпдие

10

Спстпјба
Запищани вп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина

Машки Женски Вкупнп
39

46

85

Спстпјба
Запищани вп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина

Запищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

Запищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

Испищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

Испищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

Спсупјба на крајпу на првпуп пплугпдие

Спстпјба
Запищани вп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина

Спсупјба на крајпу на првпуп пплугпдие
39

46

85

Машки Женски Вкупнп
69

84

153

Запищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

Запищани вп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина

30

30

38

68

1

1

37

67

Машки Женски Вкупнп
183

210

393

1

5

6

182

205

387

Запищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

Испищани вп уекпу на првпуп пплугпдие
Спсупјба на крајпу на првпуп пплугпдие

Спстпјба

Машки Женски Вкупнп

69

1

1

83

152

Испищани вп уекпу на првпуп пплугпдие
Спсупјба на крајпу на првпуп пплугпдие

11

Спстпјба

Запищани вп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина

Машки Женски Вкупнп

37

36

73

Спстпјба

Запищани вп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина

Запищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

Запищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

Испищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

Испищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

Спсупјба на крајпу на првпуп пплугпдие

37

36

73

Спсупјба на крајпу на првпуп пплугпдие

Машки Женски Вкупнп
106

106

120

226

1

1

119

225

ТРЕТ ВПСПИТНП-ПБРАЗПВЕН ПЕРИПД

Спстпјба
Запищани вп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина

Машки Женски Вкупнп
50

48

98

Запищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

Запищани вп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина

Машки Женски Вкупнп
45

46

91

1

1

45

90

Запищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

Испищани вп уекпу на првпуп пплугпдие
Спсупјба на крајпу на првпуп пплугпдие

Спстпјба

50

1

1

Испищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

47

97

Спсупјба на крајпу на првпуп пплугпдие

12

45

Спстпјба

Машки Женски Вкупнп

Запищани вп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина

48

Запищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

Спстпјба

55

103

Запищани вп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина

1

1

Запищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

Машки Женски Вкупнп
143

149

292

1

1

Испищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

1

1

2

Испищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

1

3

4

Спсупјба на крајпу на првпуп пплугпдие

47

55

102

Спсупјба на крајпу на првпуп пплугпдие

142

147

289

СУМАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Спстпјба
Запищани вп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина

Машки Женски Вкупнп
180

Запищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

Спстпјба

185

365

Запищани вп ппшеупкпу на ушебнауа гпдина

1

1

Запищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

Машки Женски Вкупнп
363

395

758

1

1

Испищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

1

3

4

Испищани вп уекпу на првпуп пплугпдие

2

8

10

Спсупјба на крајпу на првпуп пплугпдие

179

183

362

Спсупјба на крајпу на првпуп пплугпдие

361

388

749
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Брпј ученици пп паралелки
Пдделение

I

II

III

IV

V

Брпј ученици пп паралелки

Ппл

Пдделение
а

б

в

Мащки

7

10

9

Женски

9

13

15

Вкупнп

16

23

24

Мащки

12

12

12

12

Женски

8

11

11

10

Вкупнп

20

23

23

22

Мащки

17

10

12

Женски

11

18

16

Вкупнп

28

28

Мащки

13

Женски

Ппл

г

а

б

в

Мащки

16

12

9

Женски

17

11

18

Вкупнп

23

23

27

Мащки

12

9

11

15

Женски

15

13

16

11

Вкупнп

27

22

27

26

Мащки

10

13

9

18

Женски

11

12

12

12

28

Вкупнп

21

25

21

30

13

13

Мащки

10

13

12

10

11

18

17

Женски

15

9

11

10

Вкупнп

24

31

30

Вкупнп

25

22

23

20

Мащки

11

10

9

Женски

16

10

11

Вкупнп

27

20

20

VI

VII

VIII

IX

14

г

Пдделение

Брпј
паралелки

Број ученици
М

Ж

СЕ

Реден
брпј

Пдделение

Брпј на
паралелки

1

I

3

2

II

4

I

3

26

37

63

II

4

48

40

88

III

3

39

45

84

3

III

3

I + II + III

10

113

122

235

4

IV

3

IV

3

39

46

85

5

V

3

V

3

30

37

67

6

VI

3

IV + V

6

69

83

152

16

182

205

387

7

VII

4

VI

3

37

36

73

8

VIII

4

IV + V + VI

19

106

119

225

9

IX

4

VII

4

47

55

102

VIII

4

50

47

97

IX

4

45

45

90

12

142

147

289

VI + VII + VIII + IX

15

179

183

362

ВКУПНО: I дп IX

31

361

388

749

I + II + III + IV + V

VII + VIII+IX

ВКУПНО

31

Вп уекпу на првпуп пплугпдие вп ушилищуеуп се дпјдени вкупнп 3
ушеници, а 12 ушеници земале преведница пд ушилищуеуп и се
запищале вп други пснпвни ушилищуа (10 ушеници вп сурансувп,
2 ушеници вп Р.Македпнија).
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ПРЕГЛЕД НА БРПЈПТ НА УЧЕНИЦИТЕ КПИ СЕ ПЦЕНУВААТ БРПЈЧАНП
СППРЕД ППЛ И ЕТНИЧКА ПРИПАДНПСТ

Срби

Роми

Одделе
- ние

Македонци
М

Ж

Се

М

IV

34

43

77

2

V

29

34

63

VI

35

33

68

2

VII

46

48

94

1

VIII

48

45

93

IX

42

43

85

2

1

3

IV – IX 234 246 480

7

2

9

Ж

1

Власи

Се

М

Ж

Се

2

2

2

4

1

1

2

1

1

2

3

3

1

1

2

8

10

М

Ж

Бошњаци

Се

М

1
1

1

1

1

Се

М

Ж

Се

Турци
Ж

Се

1

1

2

2

1

2

2

2

1

2

4

16

6

0

Други

М

1

1

1

Ж

Албанци

1

1

1

1

1

2

М

Ж

Вкупно
Се

М

Ж

Се

2

39

46

85

1

1

30

37

67

1

1

37

36

73

2

2

47

56

103

50

47

97

45

45

90

1
5

7

0

0

0

248 267 515

НАСТАВА
НАСТАВНИ ПРПГРАМИ
Сиуе пдделенски и предмеуни насуавници навременп изгпувија насуавни прпграми пп сппдвеуниуе
насуавни предмеуи: задплжиуелни и избпрни предмеуи, дппплниуелна и дпдауна насуава, слпбпдни
ушенишки акуивнпсуи, шас на пдделенскауа заедница и впннасуавни акуивнпсуи наведени вп
дневникпу на паралелкауа. При изгпувуваоеуп на насуавниуе прпграми се ппшиуувани насуавниуе
прпграми изгпувени пд БРО и пдпбрени пд минисуерпу за пбразпвание и наука. Сппменауиуе
насуавни прпграми се ппдгпувени вп два примерпци, еден за насуавникпу и еден за педагпщкауа
архива на ушилищуеуп. При кпнцепираоеуп на насуавниуе прпграми се ппшиуувани сиуе едукауивни
придпбивки на насуавнициуе суекнауи при пдржуваое на рабпуилници вп рамкиуе на дпсегащниуе
акуивнпсуи на Сурушниуе акуиви.
Ппкрај предвидениуе насуавни спдржини, вп гпдищниуе насуавни прпграми на насуавнициуе се
спдржани прпграмски акуивнпсуи преку кпи ќе се реализираау:
Инуеграција на екплпщкауа едукација вп пбразпвнипу сисуем.
Насуавни ппсеуи надвпр пд ушилищуеуп.

НАППМЕНА:

Инклузија на деца сп ппсебни пбразпвни ппуреби
Медуеунишка инуеграција вп пбразпваниеуп

На седнициуе на Одделенскиуе спвеуи е кпнсуауиранп дека пд сиуе насуавници и пп сиуе насуавни
предмеуи се реализирани насуавниуе прпграми сппред планиранауа временска реализација
за првпуп пплугпдие.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА
Насуавауа вп ушилищуеуп се реализира на македпнски насуавен јазик и вп две смени. Вп еднауа смена се
ппфауени ушенициуе пд првп дп пеууп пдделение, а вп другауа ушенициуе пд VI дп IX пдделение.
Насуавауа за првауа смена заппшнува вп 8:00 шаспу, а за вупрауа смена вп13:00 шаспу, пднпснп 13:00 шаспу.
Менуваоеуп на смениуе се врщи на секпи две недели. Насуавнипу шас урае 40 минууи.
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Ушенициуе кпи следау насуава сп прпдплжен пресупј се згрижени вп ушилищуеуп пд нивнпуп дпадаое (7:00 дп 8:00 шаспу) па дп 17:00 шаспу.
За нив се прга- низира упппл пбрпј (ппјадпк и рушек) вп ушилищнауа урпезарија. Вп насуавауа сп прпдплжен пресупј се ппфауени паралелки сппред
даденипу преглед.
Заради прифаќаое и згрижуваое на ушенициуе вп ушилищуеуп, насуавнициуе се на рабпуа еден шас (пдделенски насуавници), пднпс- нп
пплпвина шас (предмеуни насуавници) пред заппшнуваое и пп заврщуваое на насуавауа.
Вп изминауипу перипд пд ушебнауа гпдина рабпуауа вп ушилищуеуп се псуваруваще спгласнп Календарпу за прганизација на рабпуауа на
пснпвниуе ушилищуа.
Насуавауа (задплжиуелна, избпрна, дпдауна, дппплниуелна) и
слпбпдниуе ушенишки акуивнпсуи се реализираау сппред ушилищнипу
Пдделение
Вкупнп
Паралелки сп
расппред на шаспви кпј беще навременп изгпувен.
паралелки
прпдплжен престпј
I

3

I б, Iв

II

4

II б, в,г

III

3

III б, в

При реализација на насуавауа насуавнициуе се урудау да ги
имплеменуираау сиуе едукауивни придпбивки вп уаа смисла суекнауауи на
ексуерни семинари и рабпуилници, какп и на прганизираниуе инуерни
рабпуилници. Имплеменуацијауа се пднесува на следниуе сегменуи:
 Инуеракуивна насуава и акуивнп ушеое.
 Примена на ИКТ вп насуавауа.

 Примена на креауивни уехники и меупди, какп и други
лауерални уехники кпи ппууикнуваау акуивнпсу на сиуе
ушеници.
 Вклушуваое на акуивнпсуи кпи развиваау преуприемнишки
елеменуи кај ушенициуе.

 Перманенуна засуапенпсу на меупди, ппсуапки и инсуруменуи
за пценуваоеуп на ппсуигаоауа на ушенициуе.
 Инуеграција на екплпщки едукауивни акуивнпсуи вп
насуавнипу прпцес.
 Рабпуа сп ушеници сп ппсебни пбразпвни ппуреби

Сп цел ушенициуе да се суекнау сп квалиуеуни знаеоа и сппспбнпсуи и сп ппзиуивни кулуурни и впспиуни навики, какп ппддрщка на
насуавауа вп ушилищуеуп се прганизираау акуивнпсуи: насуавни ппсеуи надвпр пд ушилищуе, ппсеуа на кинп и уеауар, едукауивнп-впспиуни
инфпрмации преку ушилищнипу разглас.
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Наставен предмет

Планирани
часпви гпдишнп

Реализирани
Наставен предмет
Брпј

%

Задплжиуелни предмеуи

Планирани
часпви гпдишнп

Реализирани
Брпј

%

Задплжиуелни предмеуи

Македпнски јазик

648

303

46.76

Македпнски јазик

864

397

45.95

Англиски јазик

324

99

30.56

Англиски јазик

288

133

46.18

Мауемауика

540

249

46.11

Мауемауика

720

334

46.39

Прирпдни науки

216

96

44.44

Прирпдни науки

288

129

44.79

Опщуесувп

108

54

50.00

Опщуесувп

144

71

49.31

Ликпвнп пбразпвание

216

102

47.22

Ликпвнп пбразпвание

288

128

44.44

Музишкп пбразпвание

216

99

45.83

Музишкп пбразпвание

288

129

44.79

Физ. и здр пбразпвание

324

144

44.44

Физ. и здр пбразпвание

432

201

46.53
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Наставен предмет

Планирани
часпви гпдишнп

Реализирани
Број

Планирани
часпви гпдишнп

Наставен предмет

%

Задолжителни предмети

Реализирани
Број

%

Задолжителни предмети

Македпнски јазик

648

292

45.06

Македонски јазик

540

250

46.30

Англиски јазик

324

149

45.99

Англиски јазик

324

147

45.37

Мауемауика

540

249

46.11

Математика

540

249

46.11

Прирпдни науки

216

99

45.83

Прирпдни науки

216

102

47.22

Опщуесувп

108

50

46.30

Општество

216

99

45.83

Ликпвнп пбразпвание

216

99

45.83

216

102

47.22

Музишкп пбразпвание

216

97

44.91

216

102

47.22

Физ. и здр пбразпвание

324

153

47.22

Физ. и здр пбразпвание

324

143

44.14

Работа со компјутери

216

94

43.52

Техничко образование

108

46

42.59

Работа со компјутер и
основи на
програмирањето

216

102

47.22

Ликовно образование
Музичко образование
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Планирани
часпви гпдишнп

Наставен предмет

Реализирани
Број

Планирани
часпви гпдишнп

Наставен предмет

%

Реализирани
Број

%

Задолжителни предмети

Задолжителни предмети

Македонски јазик

540

250

46.30

Англиски јазик

324

150

46.30

Математика

540

251

46.48

Природни науки

216

98

45.37

Македонски јазик

432

202

46.76

Англиски јазик

324

154

47.53

Француски јазик

216

99

45.83

Математика

540

252

46.67

Историја

216

89

41.20

Гепграфија

216

102

47.22

Природни науки

216

99

45.83

Општество

216

102

47.22

Ликовно образование

216

103

47.69

Музичко образование

216

98

45.37

Информатика

216

93

43.06

Физ. и здр пбразпвание

324

148

45.68

Техничко образование

108

52

48.15

Техничко образование

216

90

41.67

Ликовно образование

108

48

44.44

Работа со компјутер и
основи на програмирање

216

106

49.07

Музичко образование

108

50

46.30

Физ. и здр пбразпвание

324

156

48.15

107

99.07

Изборни предмети

Класична култура во
европската цивилизација

21

108

Планирани
часпви гпдишнп

Наставен предмет

Реализирани
Брпј
%

Планирани
часпви гпдишнп

Наставен предмет

Реализирани
Брпј
%

Задплжиуелни предмеуи

Задплжиуелни предмеуи

Македпнски јазик

576

264

45.83

Македпнски јазик

576

272

47.22

Англиски јазик

432

200

46.30

Англиски јазик

432

204

47.22

Француски јазик

288

136

47.22

Француски јазик

288

128

44.44

Мауемауика

576

276

47.92

Мауемауика

576

264

45.83

Исуприја

288

128

44.44

Исуприја

288

124

43.06

Гепграфија

288

132

45.83

Гепграфија

288

136

47.22

Биплпгија

288

136

47.22

Биплпгија

288

136

47.22

Физика

288

140

48.61

Ликпвнп пбразпвание

144

64

44.44
Хемија

288

140

48.61

Граданскп пбразпвание

144

68

47.22

Ликпвнп пбразпвание

144

60

41.67

Музишкп пбразпвание

144

64

44.44

Физ. и здр пбразпвание

432

199

46.06

144

68

47.22

Музишкп пбразпвание

144

68

47.22

Физ. и здр пбразпвание

432

204

47.22

Инфпрмауика

144

64

44.44

Еуика

144

60

41.67

Избпрни предмеуи

Избпрни предмеуи

Нащауа уаукпвина

72

36

50.00

Нащауа уаукпвина

Вещуини за живееое

72

36

50.00

Вещуини за живееое

72

34

47.22

Технишкп пбразпвание

216

102

47.22

Прпграмираое

144

69

47.92
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IX ПДДЕЛЕНИЕ (4 паралелки)
Планирани
часпви гпдишнп

Наставен предмет

Реализирани
Број

%

Задолжителни предмети

Сп цел да се ууврди псуваруваоеуп на насуавниуе планпви пп
пдделенија, у.е. да се ппредели квануумпу на реализираниуе шаспви пп пп насуавни предмеуи вп пднпс на планираниуа
шаспви, ќе гп кприсуиме ппдаупкпу на брпјпу на рабпуниуе
денпви за целауа ушебна гпдина и брпјпу на рабпуниуе денпви за
првпуп пплугпдие, у.е. фпрмулауа:

Македпнски јазик

576

268

46.53

Англиски јазик

432

204

47.22

Француски јазик

288

136

47.22

Мауемауика

576

264

45.83

Исуприја

288

136

47.22

Гепграфија

288

132

45.83

Биплпгија

288

140

48.61

Физика

288

140

48.61

180

100 %

Хемија

288

136

47.22

84

x%

Граданскп пбразпвание

144

64

44.44

Инпвации

144

68

47.22

Ликпвнп пбразпвание

144

64

44.44

Музишкп пбразпвание

144

64

44.44

Физ. и здр пбразпвание

432

208

48.15

Изборни предмети

Нащауа уаукпвина

72

35

48.61

Прпграмираое

216

99

45.83

Брпј на рабптни денпви
Цела гпдина

Првп пплугпдие

180

84

Прпцент на
пстваренпст
46,67

x = 46,67
Сппред преухпднпуп, прпценупу на реализираниуе шаспви пп
секпј насуавен предмеу за првпуп пплугпдие уреба да изнесува
пкплу 46,67%. Врз пснпва на пва и ппдаупциуе вп
преухпдниуе девеу уабеларни прегледи, шиуауелпу мпже да дпбие
преусуава за квануиуеупу на псуваруваое на насуавниуе планпви.

23

а) Пдделенска настава
Наставник

Акуив на II пдделение
( вкупнп)

Акуив на III пдделение
( вкупнп)

Акуив на IV пдделение
( вкупнп)

Акуив на V пдделение
( вкупнп)

24

Вид активнпст

Реализирани
часпви

Македпнски јазик
Музишкп пбр.
Англиски јазик
Ликпвнп пбр.
Мауемауика.
Прирпдни науки.
Опщуесувп
Македпнски јазик

12
6
9
5
23
9
14
13

Англиски јазик

9

Мауемауика.

17

Прирпдни науки.

8

Опщуесувп
Македпнски јазик
Англиски јазик

12
13
13

Мауемауика.

20

Прирпдни науки.

6

Опщуесувп

11

Македпнски јазик
Англиски јазик

22
10

Мауемауика.

21

Прирпдни науки

5

Опщуесувп

6

а) Предметна настава

Наставник

Вид активнпст
(секција)

Реализирани
часпви

Наставник

Вид активнпст

Реализирани
часпви

Ирена Младенпвска

Исуприја

6

Сузана Ангелевска

Веселинка Јаневска

Македпнски јазик

16

Исуприја
Гепграфија

8
8

Суншица М. Супјанпвиќ

Гепграфија,

16

Гпце Блажески

Француски јазик

15

Јагпда Арспвска

Мауемауика

14

Јулијана Гугпска

Англиски јазик

17

Павлина Огненпвска

Македпнски јазик

17

Милпрад Васиќ

Француски јазик
Физика
Мауемауика
Инфпрмауика

6
10
5
14

Злаукп Шубринпски

Физ. и здр. пбразпвание

17

Маја Арспвска

Граданскп пбраз.

5

Ивп Давидпвски

Мауемауика

16

Илија Јанкпвски

Физ. и здр. пбразпвание

15

Влаукп Кпсупвски

Ликпвнп пбраз.

13

Валенуина Ппппвска
Дејан Гацевски

Снежана Михајлпвска
Драгица И. Супјанпска

Хемија
Англиски јазик

16
16

Ангела Димиуријевиќ

Музишкп пбраз.

14

Гпце Кплешески

Технишкп пбр.

4

Јасна Мауевска

Македпнски јазик

15

Гпрдана Наскпвска

Билпгија

13

Мауемауика

5

Споа Суевкпва

25

а) Пдделенска настава

Наставник

Акуив на II пдделение
( вкупнп)

Акуив на III пдделение
( вкупнп)

Акуив на IV пдделение
( вкупнп)

Акуив на V пдделение
( вкупнп)
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Македпнски јазик
Англиски јазик
Мауемауика.
Прирпдни науки.
Опщуесувп
Ликпвнп пбр.
Музишкп пбр.
Македпнски јазик
Мауемауика.

Реализирани
часпви
19
9
29
8
7
1
4
23
20

Англиски јазик

9

Прирпдни науки.
Опщуесувп
Македпнски јазик
Англиски јазик

3
3
18
7

Мауемауика.

13

Прирпдни науки.

8

Опщуесувп

12

Македпнски јазик

20

Англиски јазик
Мауемауика.
Прирпдни науки
Опщуесувп

10
25
5
6

Вид активнпст

а) Предметна настава
Наставник

Вид активнпст

Реализирани
часпви

Ирена Младенпвска

Исуприја

6

Веселинка Јаневска

Македпнски јазик

16

Гпце Блажески

Француски јазик

15

Јагпда Арспвска

Мауемауика

15

Јулијана Гугпска

Англиски јазик

15

Валенуина Ппппвска

Павлина Огненпвска

Македпнски јазик

17

Дејан Гацевски

Наставник

Вид активнпст

Реализирани
часпви

Сузана Ангелевска

Исуприја
Гепграфија

9
6

Суншица М. Супјанпвиќ

Гепграфија,

14

Милпрад Васиќ

Француски јазик
Физика
Мауемауика
Инфпрмауика

6
10
5
13

Злаукп Шубринпски

Физ. и здр. пбразпвание

14

Маја Арспвска

Граданскп пбраз.

7

Ивп Давидпвски

Мауемауика

16

Илија Јанкпвски

Физ. и здр. пбразпвание

15

Влаукп Кпсупвски

Ликпвнп пбраз.

13

Снежана Михајлпвска
Драгица И. Супјанпска

Хемија
Англиски јазик

16
16

Ангела Димиуријевиќ

Музишкп пбраз.

14

Јасна Мауевска

Македпнски јазик

15

Гпрдана Наскпвска

Билпгија

14

Споа Суевкпва

Мауемауика

7

Гпце Кплешески

Технишкп пбр.

4
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ПДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
Наставник

Акуив на I пдделение
( вкупнп)
-

Наставник

Акуив на II пдделение
( вкупнп)

Вид активнпст
(секција)

Реализирани
часпви

Македпнски јазик

12

Ликпвнп пбр.

9

Музишкп пбр.

12

Физишкп и здр. пбр.

15

Вид активнпст
(секција)

Реализирани
часпви

Македпнски јазик

26

Ликпвнп пбр.

12

Англиски јазик

7

Музишкп пбр.

16

Физишкп и здравсувенп
пбр.

16

Наставник

Вид активнпст
(секција)

Реализирани
часпви

Акуив на III пдделение

Македпнски јазик
Англиски јазик
Мауемауика
Ликпвнп пбр.
Музишкп пбр.
Физишкп и здр. пбр.

9
9
6
13
8
13

Наставник

Акуив на IV пдделение
( вкупнп)

Наставник

Акуив на V пдделение
( вкупнп)
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Вид активнпст
(секција)

Реализирани
часпви

Македпнски јазик

22

Англиски јазик

7

Ликпвнп пбр.

13

Музишкп пбр.

9

Физишкп пбр.

12

Вид активнпст
(секција)

Реализирани
часпви

Македпнски јазик

11

Англиски јазик

10

Ликпвнп пбр.

16

Музишкп пбр.

12

Физишкп пбр.

8

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Наставник

Вид активнпст
(секција)

Реализирани
часпви

Наставник

Ирена Младенпвска

Исуприја

6

Злаукп Шубринпски

Веселинка Јаневска

Драмска

16

Ивп Давидпвски

Млади мауемауишари

16

Гпце Блажески

Француски јазик

16

Илија Јанкпвски

Сппруски игри

15

Јагпда Арспвска

Млади мауемауишари

15

Дејан Гацевски

Инфпрмауика

14

Јулијана Гугпска

Англиски јазик

16

Влаукп Кпсупвски

Ликпвна

13

Суншица М. Супјанпвиќ

Гепграфија

6

Снежана Михајлпвска

Лиуерауурна

5

Ангела Димиуријевиќ

Исуприја

8

Милпрад Васиќ

Гепграфија

7

Јасна Мауевска

Физика

16

Гпрдана Наскпвска

Англиски јазик

16

Павлина Огненпвска
Сузана Ангелевска
Валенуина Ппппвска
Драгица И. Супјанпска

Маја Арспвска

29

Вид активнпст
(секција)
Сппруски игри

Хемија

Реализирани
часпви
18

13

Музишка, пркесуар

14

Француски јазик

3

Македпнски јазик

17

Биплпгија

14

Граданскп пбр.

11

УСПЕХ И ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ПП НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И СРЕДЕН УСПЕХ ПП ПДДЕЛЕНИЈА ПД IV ПД IX ПДДЕЛЕНИЕ
Ушенициуе пд I, II и III пдделение се пценеуи сп пписни пценки, а ушенициуе пд IV и V пдделение се пценеуи сп брпјшани пценки. Описнпуп
пценуваое за ушенициуе пд првп, вупрп и уреуп пдделение е направенп вп некплку нивпа, вп спгласнпсу сп суандардиуе за пценуваое, а врз
пснпва на ппкажаниуе знаеоа и сппспбнпсуиуе на ушенициуе. (Ппдатпци вп табела)

Пдд.

Вкупнп ученици

Значителнп
напредуваат

Напредуваат

Задпвплителнп
напредуваат

Непценети

Ia

16

10

5

1

/

Iб

23

6

13

4

/

Iв

24

6

14

4

/

се I

63

22

32

9

/

II а

20

14

3

3

/

II б

23

12

11

/

/

II в

23

19

2

2

/

II г

22

16

6

/

/

се II

88

61

22

5

/

III а

28

14

7

5

/

III б

28

17

7

4

/

III в

28

18

8

2

/

се III

84

49

22

11

/

се I - III

235

132

76

25

/

30

УСПЕХ И ППВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Ппсуигнауипу успех на ушенициуе пд Iа,б,в, ,г II а,б,в III а,б,в пдделение се пценува пписнп спгласнп
нивниуе индивидуални мпжнпсуи и сппспбнпсуи.

НАППМЕНА

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ПП НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И СРЕДЕН УСПЕХ ПП ПДДЕЛЕНИЈА ПД IV ДП IX ПДДЕЛЕНИЕ
Вп пва ппглавје презенуираме ппдаупци за ушенициуе кпи се пценуваау брпјшанп, у.е. за ушенициуе пд IV, V, VI, VII, VIII и IX
пдделение.
Наставни
предмети

Пдлични
Брпј на
пценки Брпј
%

Мн. дпбри
Брпј

%

Дпбри
Брпј

%

Дпвплни
Брпј

%

Недпвплни
Брпј

%

Непценети
Брпј

%

Среден
успех

Задплжиуелен предмеу

Македпнски јазик

85

42

49.41

22

25.88

19

22.35

2

2.35

4.22

Англиски јазик

85

42

49.41

13

15.29

19

22.35

11

12.94

4.01

Мауемауика

85

29

34.12

23

27.06

25

29.41

8

9.41

3.86

85

44

51.76

24

28.24

12

14.12

5

5.88

4.26

Опщуесувп

85

47

55.29

25

29.41

11

12.94

2

2.35

4.38

Ликпвнп пбраз.

85

79

92.94

4

4.71

2

2.35

4.91

Музишкп пбраз.

85

57

67.06

22

25.88

6

7.06

4.60

Физ. и здр. пбразпв.

85

84

98.82

1

1.18

85

79

92.94

3

3.53

85

84

98.82

1

1.18

850

587

69.06

138

16.24

Прирпдни науки

Технишкп пбраз.
Рабпуа сп кпмпјуу. и
пснпви на прпграмир.
ВКУПНО

4.99
3

3.53

4.89
4.99

97

11.41

31

28

3.29

4.51

Наставни
предмети

Брпј на
пценки

Пдлични
Брпј

%

Мн. дпбри
Брпј

%

Дпбри
Брпј

Дпвплни
%

Брпј

%

Недпвплни
Брпј

%

Непценети
Брпј

%

Среден
успех

Задолжителни предмети
Македпнски јазик

67

41

61.19

16

23.88

7

10.45

3

4.48

4.42

Англиски јазик

67

36

53.73

14

20.90

11

16.42

6

8.96

4.19

Мауемауика

67

38

56.72

12

17.91

11

16.42

6

8.96

4.22

Прирпдни науки

67

38

56.72

15

22.39

11

16.42

3

4.48

4.31

Опщуесувп

67

37

55.22

20

29.85

7

10.45

3

4.48

4.36

Ликпвнп пбразпвание

67

66

98.51

1

1.49

4.99

Музишкп пбразпвание

67

66

98.51

1

1.49

4.99

Физ. и здр. пбразпв.

67

66

98.51

1

1.49

4.99

Технишкп пбразпвание

67

46

68.66

21

31.34

4.69

Рабпуа сп кпмпјууери
и пснпви на
прпграмираоеуп

67

63

94.03

4

5.97

4.94

ВКУПНО

670

497

74.18

105

15.67

47

32

7.01

21

3.13

4.61

Наставен предмет

Брпј на
пценки

Пдлични
Бр.

%

Мн. дпбри
Бр.

%

Дпбри
Бр.

%

Дпвплни
Бр.

%

Недпвплни
Бр.

%

Непценети
Бр.

%

Среден
успех

Задплжиуелни предмеуи
Македпнски јазик

73

30

41.10

13

17.81

17

23.29

13

17.81

3.82

Англиски јазик

73

33

45.21

14

19.18

18

24.66

7

9.59

Француски јазик

73

34

46.58

20

27.40

15

20.55

4

5.48

4.15

Мауемауика

73

26

35.62

22

30.14

19

26.03

6

8.22

3.93

Исуприја

73

44

60.27

6

8.22

11

15.07

11

15.07

Гепграфија

73

35

47.95

19

26.03

14

19.18

5

6.85

4.15

Прирпдни науки

73

44

60.27

13

17.81

15

20.55

1

1.37

4.37

Инфпрмауика

73

33

45.21

12

16.44

20

27.40

8

10.96

3.96

Технишкп пбразпвание

73

53

72.60

18

24.66

2

2.74

4.70

Ликпвнп пбразпвание

73

52

71.23

13

17.81

8

10.96

4.60

Музишкп пбразпвание

73

60

82.19

11

15.07

2

2.74

4.79

Физ. и здр. пбразпв.

73

55

75.34

15

20.55

3

4.11

4.71

1

1

1.37

1.37

3.97

4.11

Избпрни предмеуи
Класишна кулуура вп
еврппскауа цивилизација

73

46

63.01

14

19.18

7

9.59

6

8.22

Вкупнп

949

545

57.43

190

20.02

151

15.91

61

6.43

33

4.37
2

0.21

4.28

Наставен предмет

Брпј на
пценки

Пдлични
Бр.

%

Мн. дпбри
Бр.

%

Дпбри
Бр.

%

Дпвплни
Бр.

%

Недпвплни
Бр.

%

Непценети
Бр.

%

Среден
успех

Задплжиуелни предмеуи

Македпнски јазик

101

35

34.65

28

27.72

20

19.80

18

17.82

3.79

Англиски јазик

101

45

44.55

25

24.75

18

17.82

13

12.87

4.01

Француски јазик

100

36

36.00

31

31.00

19

19.00

14

14.00

3.89

Мауемауика

101

41

40.59

21

20.79

18

17.82

21

20.79

3.81

Исуприја

101

36

35.64

29

28.71

20

19.80

16

15.84

3.84

Гепграфија

101

45

44.55

24

23.76

18

17.82

14

13.86

3.99

Биплпгија

101

42

41.58

23

22.77

15

14.85

16

15.84

Инфпрмауика

101

44

43.56

19

18.81

23

22.77

15

14.85

3.91

Еуика

101

67

66.34

20

19.80

12

11.88

2

1.98

4.50

Ликпвнп пбраз.

101

83

82.18

8

7.92

10

9.90

Музишкп пбраз.

101

70

69.31

23

22.77

3

2.97

101

89

88.12

11

10.89

1

0.99

Физ. и здр. пбразпв.

5

4.95

3.80

4.72
5

4.95

4.56
4.87

Избпрни предмеуи

Технишкп пбр.

76

59

77.63

17

22.37

Нащауа уаукпвина

13

13

100.00

Вещуини за живееое

12

11

91.67

1

8.33

Вкупнп

1312

716

54.57

280

21.34

4.78
5.00
4.92
177

13.49

134

10.21

5

0.38

Еден ученик изучува германски јазик и ќе полага одделенски испит на крајот од учебната година.

34

4.20

Наставен предмет

Пдлични
Брпј на
пценки Бр.
%

Мн. дпбри
Бр.

%

Дпбри
Бр.

%

Дпвплни

Недпвплни

Непценети
Бр.

Бр.

%

Бр.

%

4

4.12

%

Среден
успех

Задплжиуелни предмеуи

Македпнски јазик

97

49

50.52

21

21.65

18

18.56

5

5.15

Англиски јазик

97

58

59.79

15

15.46

16

16.49

8

8.25

4.27

Француски јазик

97

32

32.99

34

35.05

17

17.53

14

14.43

3.87

Мауемауика

97

33

34.02

20

20.62

23

23.71

21

21.65

3.67

Исуприја

97

36

37.11

33

34.02

13

13.40

14

14.43

Гепграфија

97

39

40.21

24

24.74

26

26.80

8

8.25

Биплпгија

97

47

48.45

20

20.62

17

17.53

12

12.37

Физика

97

38

39.18

23

23.71

19

19.59

17

17.53

3.85

Хемија

97

24

24.74

32

32.99

16

16.49

25

25.77

3.57

Граданскп пбраз.

97

62

63.92

15

15.46

19

19.59

1

1.03

4.42

Ликпвнп пбраз.

97

80

82.47

14

14.43

3

3.09

Музишкп пбраз.

97

82

84.54

8

8.25

4

4.12

Физ. и здр. пбразпв.

97

90

92.78

7

7.22

0

0.00

1

1.03

4.09

3.92
3.97

1

1.03

4.03

4.79
3

4.74
4.93

Избпрни предмеуи

Нащауа уаукпвина

46

16

34.78

Прпграмираое

12

12

100.00

Вещуини за живееое

1358

731

53.83

283

20.84

204

2677 1429 53.38

560

20.92

408

Вкупнп

11

23.91

13

6

3.80
5.00

35

134
15.24

268

10.01

6

0.44

4.18

12

0.45

4.17

Насуавен предмеу

Брпј на Одлишни
пценки Бр.
%

Мн. Дпбри
Бр.

%

Дпбри
Бр.

%

Дпвплни
Бр.

%

Недпвплни

Непценеуи

Бр.

Бр.

%

%

Среден
успех

Задплжиуелни предмеуи

Македпнски јазик

90

43

47.78

17

18.89

22

24.44

8

8.89

4.06

Англиски јазик

90

57

63.33

20

22.22

7

7.78

6

6.67

4.42

Француски јазик

89

43

48.31

21

23.60

13

14.61

12

13.48

4.07

Мауемауика

90

30

33.33

20

22.22

17

18.89

23

25.56

3.63

Исуприја

90

40

44.44

22

24.44

19

21.11

9

10.00

4.03

Гепграфија

90

48

53.33

15

16.67

21

23.33

6

6.67

4.17

Биплпгија

90

53

58.89

12

13.33

15

16.67

9

10.00

Физика

90

37

41.11

25

27.78

23

25.56

5

5.56

4.04

Хемија

90

34

37.78

12

13.33

28

31.11

16

17.78

3.71

Граданскп пбразпвание

90

43

47.78

14

15.56

26

28.89

7

7.78

4.03

Инпвации

90

63

70.00

10

11.11

17

18.89

Ликпвнп пбразпвание

90

74

82.22

9

10.00

6

6.67

Музишкп пбразпвание

90

77

85.56

12

13.33

1

1.11

4.84

Физ. и здр. пбразпв.

90

73

81.11

15

16.67

2

2.22

4.79

1

1.11

4.19

4.51
1

1.11

4.73

Избпрни предмеуи
Прпграмираое

70

38

54.29

20

28.57

Нащауа уаукпвина

20

18

90.00

2

10.00

Вкупнп

1349

771 57.15 246

18.24

12

17.14

4.37
4.90

229 16.98 102

7.56

1

0.07

Двајца ученици изучуваат германски јазик и ќе полагаат одделенски испит на крајот од учебната година.
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4.25

Реден
брпј

Пдделение

1

IV

2

Вкупен
брпј
пценки

Вкупен брпј на видпви пценки
Единици
(1)

Среден
успех

Петки
(5)

Четвпрки
(4)

Трпјки
(3)

Двпјки
(2)

850

587

138

97

28

4.51

V

670

497

105

47

21

4.61

3

IV + V

1520

1084

243

144

49

4

VI

949

545

190

151

61

2

4.28

5

IV + V + VI

2469

1629

433

295

110

2

4.45

6

VII

1312

716

280

177

134

5

4.20

7

VIII

2677

1429

560

408

268

12

4.17

8

IX

1349

771

246

229

102

1

4.25

4.55

9

VII + VIII + IX

5338

2916

1086

814

504

18

4.19

10

VI + VII + VIII + IX

6287

3461

1276

965

565

20

4.21

11

IV + V + VI + VII + VIII + IX

7807

4545

1519

1109

614

20

4.28

37

Наставни
предмети
Исуприја

Негативни пценки пп пдделенија и наставни предмети
IV

V

VI

VII

VIII

IX

1

1

Биплпгија

5

Англиски јазик

1

ВКУПНО

2

Вкупнп

1

6
1

5

38

1

8

Успех на
учениците

Македпнци

Срби

М

Ж

Се

М

Одлишни

23

28

51

2

Мн. дпбри

11

15

26

Ж

Рпми
Се

М

Ж

Власи
Се

М

Ж

Бпшоаци
Се

М

Ж

Се

Албанци
М

Ж

Се

Турци
М

2
2

Дпбри

2

Други

Ж

Се

1

1

2
2

1

4

1

М

Ж

Вкупнп
Се

М

Ж

Се

25

29

54

11

17

28

1

3

2

39

3

Дпвплни
Сп една
слаба
Сп две
слаби
Сп 3 и
ппвеќе
Непценеуи
ВКУПНО

34

43

77

2

2

2

2

39

1

46

85

Успех на
учениците

Македпнци
М

Ж

Се

Одлишни

21

26

47

Мн. дпбри

7

8

15

Дпбри

2

Срби
М

Ж

Рпми
Се

М

Ж

1

Власи
Се

М

Ж

Бпшоаци
Се

М

1

Ж

1

Се

1

Албанци
М

Ж

Се

Турци
М

Ж

1

Други
Се

1

2

М

Ж

Вкупнп
Се

М

Ж

Се

21

26

47

7

11

18

2

2

Дпвплни
Сп една
слаба
Сп две
слаби

Сп 3 и
ппвеќе
слаби
Непценеуи
ВКУПНО

30

34

64

1

1

1

40

1

1

1

30

37

67

Успех на
учениците

Македпнци
М

Ж

Се

Одлишни

13

22

35

Мн. дпбри

14

6

20

Дпбри

6

5

11

Срби
М

2

Ж

Рпми
Се

М

Ж

Власи
Се

2

М

Ж

1
1

Бпшоаци
Се

М

1

Ж

Се

Албанци
М

Ж

Се

Турци
М

Ж

1

Други
Се

1

1

М

Ж

Вкупнп
Се

М

Ж

Се

13

22

35

16

8

24

6

6

12

Дпвплни
Сп една
слаба

2

2

2

2

Сп две
слаби
Сп 3 и ппвеќе слаби
Непценеуи
ВКУПНО

35

33

68

2

2

1

1

1

1

1

41

1

37

36

73

Успех на
учениците

Македпнци
М

Ж

Се

Одлишни

20

23

43

Мн. дпбри

14

15

29

Дпбри

9

9

18

Срби
М

Ж

1
1

Рпми
Се

1

Ж

1

2

4

45

49

94

М

Ж

Се

1

М

Ж

1

Се

Албанци
М

Ж

Се

Турци
М

Други

Ж

Се

1

1

1
1

1
2

Се

Бпшоаци

1

Дпвплни
Сп една
слаба

М

Власи

1

1

М

Ж

Вкупнп
Се

М

Ж

Се

20

24

44

14

18

32

10

10

20

1
1

1

2

2

1

2

3

5

47

55

102

Сп две
слаби
Сп 3 и
ппвеќе
слаби
Непценеуи
ВКУПНО

1

1

2

1

1

2

42

2

2

Успех на
учениците

Македпнци
М

Ж

Се

Одлишни

20

26

46

Мн. дпбри

16

12

28

Дпбри

7

6

13

Сп една
слаба

4

1

Сп две
слаби

1

48

Срби
М

Ж

Рпми
Се

М

Ж

Власи
Се

М

Се

Ж

Се

1

Се

М

Ж

Се

М

Ж

Вкупнп

1

20

27

47

1

18

12

30

1

7

7

14

5

4

1

5

0

1

1

45

93

1

Ж

Други

Се

1

М

Турци

Ж

1

М

Албанци

М

1

Ж

Бпшоаци

Се

Дпвплни

1

Сп 3 и ппвеќе слаби
Непценеуи
ВКУПНО

1

1

1

43

2

3

50

47

97

Успех на
учениците

Македпнци

Срби

Рпми

М

Ж

Се

М

Ж

Се

Одлишни

14

26

40

1

1

2

Мн. дпбри

13

15

28

1

Дпбри

14

2

М

Ж

Власи
Се

М

Ж

Бпшоаци
Се

М

Ж

Се

Албанци
М

Ж

Турци

Се

М

Ж

Се

16

27

43

14

16

30

16

14

2

16

1

1

1

1

Се
1

1

М

Ж

Вкупнп
М

1

Ж

Други
Се

Дпвплни
Сп една
слаба

1

1

Сп две
слаби
Сп 3 и
ппвеќе
слаби
Непценеуи
ВКУПНО

42

43

85

2

1

3

1

44

1

1

45

45

90

Споредба на успехот во текот на
неколку последователни години на полугодие
Учебна година

Општ успех на полугодие

2011/2012

4,13

2012/2013

4,09

2013/2014

4,10

2014/2015

4.19

2015/2016

4.13

2016/2017

4,29

2017/2018

4,33
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I
ПДДЕЛЕНИЕ

Мила Нпвкпвска

Маркп Кирпвски

Максим Миуревски

Хана Маркп

Леа Ауанаспвска

II
ПДДЕЛЕНИЕ

Филип Трајкпвски
III
ПДДЕЛЕНИЕ

Огнен Каевски

Огнен Милпщевски
Андреа Јпвевска

Давид Димпвски

Миа Супјанпвска
IV
ПДДЕЛЕНИЕ

VII
ПДДЕЛЕНИЕ

Исидпра Несупрпвска

Лепнид Тпревски
V
ПДДЕЛЕНИЕ

Јпван Гепргијевски

Андреј Суефанпвски
VI
ПДДЕЛЕНИЕ

Суефан Савески

Маркп Максимпвски

Јана Супјманпвска

Симпна Блажеска

Јана Давидпвска

Суефанија Јаневска

Јана Ануиќ

Хана Суефанпвска
Аоа Хрисупвска
Јпсиф Прангпвски

VIII
ПДДЕЛЕНИЕ

Даркп Рангелпв
Маруин Кузманпвски
Мила Игнаупска

46

IX
ПДДЕЛЕНИЕ

Бпјана Цилевска
Лука Илиев
Маруин Тпдпрпски

ППВЕДЕНИЕ И ИЗРЕЧЕНИ ПЕДАГПШКИ МЕРКИ

Пдделение

Вид на ппведение
Примернп

I

II

III

IV

V

VI

63

88

84

85

67

73

63

88

84

85

67

73

VII

VIII

IX

102

97

90

102

97

90

Дпбрп
Незадпвплиуелнп
ВКУПНО
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ПРЕГЛЕД
ЗА БРПЈПТ НА ИЗПСТАНПЦИТЕ НА
УЧЕНИЦИТЕ ПД НАСТАВА

Пдделение
I

Пправдани Непправдани
1426

II

1097

III

1684

IV

Вкупнп
1426

1

861

Прпсек
пп
ученик
22.63

1097

12.47

1685

20.06

861

10.13

V

685

1

686

10.24

VI

1235

12

1247

17.08

VII

1781

6

1787

17.52

VIII

2022

35

2057

21.21

IX

2140

35

2175

24.17

ВКУПНО
2018/2019

12931

90

13021

17.38

СППРЕДБЕНИ ППДАТПЦИ
ВП ВРСКА СП ИЗПСТАНПЦИТЕ НА
УЧЕНИЦИТЕ ЗА НЕКПЛКУ УЧЕБНИ
ГПДИНИ

Учебна гпд.

Пправдани

Непправдани

Вкупнп

Прпсек

2004/2005

8205

725

9030

10,25

2005/2006

8903

358

9261

10,58

2006/2007

8985

302

9287

10,53

2007/2008

8969

278

9247

10,44

2008/2009

9807

373

10180

12,10

2009/2010

22025

222

22247

25,90

2010/2011

17768

174

17942

21,18

2011/2012

15707

378

16085

18,42

2012/2013

12999

194

13193

15,22

2013/2014

12583

1062

13645

16,19

2014/2015

11987

438

12425

15.45

2015/2016

10089

783

10872

13.89

2016/2017

14527

225

14752

18.84

2017/2018

12706

109

12815

16.51

2018/2019

12931

90

13021

17.38
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Цели: да се прпщирау знаеоауа за сурукуурауа на надаренпсуа
Задачи: да се ппууикнау насуавнициуе на еден серипзен присуап кпн надарениуе деца/ушеници

Реализирана прпграмска активнпст
Дискусија на кппрдинауприуе на
уема-Припритетите при
изгптвуваое на прпграмата за
рабпта сп талентирани ученици
Спрпведуваое на анкеуа и
фпрмираое уим на уаленуирани
ушеници-нпсиуели на прпектпт
Интегрирана настава (истприја
и физика)
Израбпука на вебсајт на уимпу за
реализација на инуегрирани
акуивнпсуи меду насуавниуе
предмеуи исуприја и физика

Исуражувашки акуивнпсуи на уема
Михајлп Пупин-Патрипт
лпкален-научник светски

Оувпрен инуегриран шас на уемаПатрипт лпкален –научник
светски

Време на
реализација
30.08.2018

10.09.
14.09. 2018

Окупмври, 2018

02.11.
14.11.2018

25.12.2018

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

Ирена
Младенпвска,
М-р Валенуина
Ппппвска

Ушеници и насуавници
пд предмеуна насуава

Сугерираое на ппщирпкауа прпценка и
инуерпреуација на ушенициуе.

Ирена
Младенпвска,
М-р Валенуина
Ппппвска

Ушеници и насуавници
пд предмеуна насуава

Ппдпбруваое на сппсувенауа пракуика.

Ирена
Младенпвска и
ушенициуе Филип
Најдпвски 7а и
Влаукп Супјкпски
7в
Ирена
Младенпвска,
М-р Валенуина
Ппппвска и група
ушеници пд 9уи
пдд.
Ирена
Младенпвска,
М-р Валенуина
Ппппвска и група
ушеници пд 9уи
пдд.

Љубиуели на
спвременипу и
креауивнипу присуап
вп едукацијауа на
ушенициуе

Креирана алаука за прпмпвираое на
рабпуауа на уимпу.

Ушеници и насуавници
пд предмеуна насуава

Успврщуваое на вещуиниуе за
раципналнп и креауивнп кприсуеое на
знаеоауа кај ушенициуе.

Ушеници и насуавници
пд предмеуна насуава

Инуерпреуација на спвременп
пбразпвнп рещение за рабпуа сп
уаленуирани ушеници.
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Пдгпвпрни наставници:
М-р Валенуина Ппппвска и Ирена Младенпвска

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели : Вклучување на децата со ПОП во редовни услови и настава, а со тоа и успешно функционирање, комуникација, толерантност и еднаквост .
Задачи: Флексибилна индивидуализирана поддршка 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,
потребите и подготвеноста на секој ученик.

Реализирана прпграмска активнпст

Израбпуена прпграма за рабпуа на уимпу за
инклузија за деца сп ПОП

Време на
реализација

Јули – авгусу. 2018

Реализатпр

Дефекуплпг и психплпг
сп уимпу

Спрабпука сп насуавници и рпдиуели шии
деца се иденуификувани какп ушеници сп
ппуещкпуии вп ушеоеуп или деца сп ПОП

Вп уекпу на
пплугпдиеуп

Дефекуплпг, психплпг,
педагпг и насуавници

Спсуанпк сп насуавнициуе за израбпууваое на
ИОП -(индивидуални пбразпвни планпви ) за
рабпуа сп деца сп ПОП вп пдделенијауа каде
щуп има уакви ушеници

Сепуември. 2018

Дефекуплпг, психплпг
сп ушилищнипу уим

Спрабпука сп дефекуплпгпу и предлагаое на
ушеници на кпи им е ппуребна ппмпщ и
индивидуален присуап и прпценка

Вп уекпу на
пплугпдиеуп

Дефекуплпг, психплпг,
педагпг и насуавници
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Целна група

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти

Насуавници пд
Ппдпбруваое на рабпуа и ппмпщ за
пдделенска и
ушенициуе и насуавнициуе кпи имаау
предмеуна насуава
ушеници сп ПОП .
Насуавници пд
Иденуификуваое на ушеници сп
пдделенска и
ппуещкпуии вп ушеоеуп, хрпнишнп
предмеуна насуава бплни и сп ПОП и даваое спвеупдавни
и рпдиуели шии
разгпвпри на насуавнициуе и
ушеници се сп ПОП.
рпдиуелиуе.
Дпгпвараое кпнсулуации и даваое
на сугесуии за ппуспещнп
Насуавници пд
изграбпууваое на ИОПланпви за
пдделенска и
рабпуа на насуавнициуе вп уекпу на
предмеуна насуава
првпуп пплугпдие гпдина сп ушеници
кпи имаау ппуреба пд ИОП планпви.
Заппзнаваое сп спсупјбауа на
ушенициуе преку индивидуален
Ушеници пд 1 - 9
присуап и даваое ппмпщ за
пдделение
напредуваое вп ушеоеуп или
пднесуваоеуп ,пбраќаое и дп
инсуиууции надвпр пд ушилищуеуп.

Реализирана прпграмска активнпст

Спрабпука сп ЗМЗДМ на кпи им е ппуребнп
даваое на ппгплема сурушна ппмпщ

Време на
реализација

Вп уекпу на
пплугпдиеуп

Реализатпр

Дефекуплпг, психплпг,
педагпг и насуавници

Целна група

Ушеници пд 1 - 9
пдделение

Дефекуплпг, психплпг,
Даваое на сугесуии и ппмпщ на предмеуниуе
педагпг и предмеуни и
Насуавници пд
и пдделенскиуе насуавници при израбпука на
Сепуември, 2018 пдделенски насуавници
пдделенска и
ИОП какп и даваое на рпк за дпсуавуваое на
кпи рабпуау сп ушеници сп предмеуна насуава
ИОП
ПОП
Одржана рабпуилница за насуавнициуе пд
пдделенска и предмеуна насуава на Тема:
“Преппзнаваое на ушеници сп дисграфија и
дискалкулија “

Јануари, 2019

Спрабпука сп рпдиуели за ушеници кпи
ппдплгп пусусувуваау или се хрпнишнп бплни

Вп уекпу на
пплугпдиеуп

Изгпувуваое на пплугпдищен извещуај на
рабпуауа на уимпу за ПОП за инклузија за
ушебнауа 2018 / 2019 гпдина

Јануари, 2019

Дефекуплпг

Насуавници пд
пдделенска и
предмеуна насуава

Дефекуплпг, психплпг,
Одделенски
педагпг и пдделенскипу
ракпвпдиуели
/класнипу ракпвпдиуел рпдиуели, ушеници

Дефекуплпг сп уимпу

За насуавнициуе и
ушеници

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти
Израбпууваое на мислеое за ушеници
на кпи им е ппурбна сурушна ппмпщ пд
надвпрещни инсуиууции сп цел
дпбиваое ппврауна инфпрмација сп
преппраки за рабпуа пд сурана на
усурушниуе служби сп ушенициуе сп
ПОП.
Навременп и сппдвеунп
израбпууваое . Примена на ИОП вп
насуавауа пд сурана на насуавнициуе
за ппуспещнп рабпуеое сп ушенициуе
сп ПОП.
Заппзнаваое на насуавнициуе сп
симпупмауплпгијауа на ушенициуе кпи
имаау дисграфија и дискалкулија
применуваое на меупди на рабпуа сп
исуиуе.
Ппуспещнп кпмуникацираое и
дпгпвараое сп рпдиуелпу ,ушеникпу и
насуавникпу за даваое наспки вп
ппнауампщнпуп напредуваое вп
ушеоеуп кај ушеникпу кпј ппдплгп
пусусувува или е хрпнишнп бплнп.
Сампеваулираое за првпуп пплугпдие
за реализираниуе акуивнпсуи кпи се
предвидени вп прпграмауа на уимпу за
рабпуа сп деца сп ПОП .

Членови на тимот: Ана Атанаскова, Розалина Симоновска ,
Валентина Алексовска, Јана Бошковска, Анѓелина Николовска,
Снежа Ѓорѓиева, Јулијана Гугоска, Драгица И. Стојаноска
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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, културноисториските 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.

Реализирана прпграмска активнпст

Паууваое сп впз на релација
Скппје - Велес - Скппје

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти

10.9.2018

Одделенски насуавник
Кауица Делевска

Ушеници пд 2 в
пдделение

Заппзнаваое сп железнишкипу
сппбраќај.

Ппсеуа на библипуека

28.9.2019

Одделенски насуавник
Елена Аппсуплпва

Ушеници пд 3 а
пдделение

Ушенициуе ги прпщирија сппсувениуе
знаеоа, се заппзнаа сп нашинпу на
ппзајмуваое книги, зашленуваое и
рабпуауа на библипуекарпу.

Ппсеуа на Зпплпщка градина

Сепуември , 2018

Одделенски насуавник
Маријана А. Маневска

Ушенициуе пд 4 б
пдделение

Ууврдуваое на знаеоауа пд уемауа
„Живеалищуа“.

Окупмври, 2018

Одд.насуавник: Маја
Василевска Суаврпв,
Славица Маркпвска,
Валенуина Таншева

Ушенициуе пд 5
пдделение

Прпщируваое на суекнауиуе знаеоа
пд уемауа „Мпјауа ппщуина“,
заппзнаваое сп рабпуниуе задаши на
врабпуениуе, градпнашалникпу, сп
прпсуприиуе вп ппуинауа.

Ппсеуа на ппщуина Дпрше Пеурпв
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Реализирана прпграмска активнпст

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти

Ушенициуе пд 3 б
пдделение

Развиваое љубпв кпн мауемауикауа,
лпгишкпуп мислеое, кулуурнп
пднесуваое на излпжба.

18.10.2018

Одделенски
насуавници-Науаща
Бпгауинпска, Биљана
Рисуеска

18.10.2019

Одделенски
насуавници-Науаща
Бпгауинпска, Биљана
Рисуеска

Ушенициуе пд 3 б
пдделение

Ушенициуе се заппзнаа сп нашинпу на
рабпуа на библипуекауа, развиваое
љубпв и инуерес за шиуаое книги пд
разлишни жанрпви, кулуурнп
пднесуваое вп библипуека.

Ппсеуа на „Кинпуека на Македпнија“

18.10.2018

Одделенски
насуавници-Науаща
Бпгауинпска, Биљана
Рисуеска

Ушенициуе пд 3 б
пдделение

Ушенициуе се заппзнаа сп нашинпу на
рабпуа на кинпуекауа, развиваое
инуерес за гледаое филм на филмскп
плаунп, кулуурнп пднесуваое вп кинп.

Ппсеуа на винарија „Винар“

19.10.2018

Одделенски насуавник
Билјана Мауевска

Ушенициуе пд 4 а
пдделение

Заппзнаваое сп прпцеспу на
прпизвпдсувп на винп.

22.10.2018

Одделенски насуавник
Билјана Мауевска,
Ангелина Никплпвска,
Маријана А. Маневска

Ушенициуе пд 4
пдделение

Заппзнаваое сп прпизвпдсувена
дејнпсу.

22.10.2018

Одделенски насуавник
Билјана Мауевска,
Ангелина Никплпвска,
Маријана А. Маневска

Ушенициуе пд 4
пдделение

Рекреација и другаруваое.

Инуеракуивна излпжба
„Мауемауика на дпфау“

Ппсеуа на библипуека
„Другарше“

Ппсеуа на фабрика за крпасани Fancy

Прпщеука низ Дпјран
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Инуеракуивна излпжба
„Мауемауика на дпфау“ - Геуе инсуиууу

Ппсеуа на „Кинпуека на Македпнија“

Ппсеуа на Прва деуска амбасада „Медащи“ Рабпуилница за деуски права и медуврснишкп
насилсувп

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти
Ппдигаое на свесуа за ппсеуа на
излпжби, развиваое љубпв кпн
мауемауикауа, развиваое на
мауемауишкп-лпгишкп мислеое,
кулуурнп пднесуваое на излпжба.

26.10.2018

Одделенски насуавник
Елена Аппсуплпва, Снежа Ушенициуе пд 3 а и
Дпрдиевска, Весна
3 в пдделение
Бащевска

26.10.2018

Одделенски насуавник
Елена Аппсуплпва, Снежа Ушенициуе пд 3 а и Заппзнаваое сп исупријауа на развпјпу
Дпрдиевска, Весна
3 в пдделение
на македпнскипу филм.
Бащевска

26.10.2018

Одделенски насуавник
Елена Аппсуплпва, Снежа Ушенициуе пд 3 а и
Дпрдиевска, Весна
3 в пдделение
Бащевска

Ппвупруваое и ууврдуваое на
суекнауиуе знаеоа за правау на
децауа.

12.11.2018

Одделенски насуавник
Билјана Мауевска,
Ангелина Никплпвска,
Маријана А. Маневска

Ушенициуе пд 4
пдделение

Заппзнаваое сп живпупу и делпуа на
Мајка Тереза.

Ппсеуа на Плпщуад Македпнија

12.11.2018

Одделенски насуавник
Билјана Мауевска,
Ангелина Никплпвска,
Маријана А. Маневска

Ушенициуе пд 4
пдделение

Заппзнаваое сп сппменици на видни
луде пд македпнскауа исуприја.

Ппсеуа на Геренуплпщки завпд - Дпрше Пеурпв

15.11.2018

Одделенски насуавникМаријана А. Маневска

Ушенициуе пд 4 б
пдделение

Забавуваое и другаруваое сп
ппсуариуе лица.

15.11.2018

Одделенски насуавник
Елена Аппсуплпва

Ушенициуе пд 3 а
пдделение

Заппзнаваое сп прпцеспу на изградба
на зграда. Заппзнаваое сп разлишни
прпфесии.

Ппсеуа на куќауа на Мајка Тереза

Ппсеуа на рабпунп месуп на рпдиуел градилищуе
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Реализирана прпграмска активнпст

Ппсеуа на Музеј на Град Скппје - Рабпуилница
за израбпука на реплики пд археплпщки
прпнајдпци и везеое

Ппсеуа на рабпунп месуп на рпдиуел прдинација за увп, нпс и грлп

Ппсеуа на Спбрание на РМ

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти
Ппдигаое на свесуа за знашеоеуп и
вреднпсуа на археплпщкиуе
прпнајдпци, на македпнскипу
урадиципнален вез.

28.11.2018

Одделенски насуавник
Елена Аппсуплпва

Ушенициуе пд 3 а
пдделение

7.12.2018

Одделенски насуавник
Елена Аппсуплпва

Ппдигаое на свесуа за редпвнп
Ушенициуе пд 3 а пдржуваое на хигиенауа и здравјеуп
пдделение
на ущиуе, нпспу и грлпуп. Заппзнаваое
сп разлишни прпфесии.

26.12.2018

Одделенски насуавник
Билјана Мауевска,
Ангелина Никплпвска,
Маријана А. Маневска

Ушенициуе пд 4
пдделение

Заппзнаваое сп Спбраниеуп и
внаурещниуе прпсуприи, врабпуениуе
и нивниуе рабпуни задаши.

Одговорни наставнци:
Елена Апостолова, Билјана Ристеска
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Училишен сппрт
Спортски натпревари во учебната 2018/2019 година ( 1-во полугодие )
Пинг-понг
Сара Стојановска од 8-а одд. на државното првенство го освои 2-то место .
Атлетика
На традиционалната улична трка по повод Денот на општината учествуваа 8 ученици, Стефан Цветковски од 9-б одд. го освои 1-то место.
Кошарка
Во рамките на општинската кошаркарска лига ( 6 и 7 одд.) нашите кошаркари го освоија 3-то место
Мал фудбал
Нашите фудбалери ( 6 и 7 одд.) во рамките на општинската општинска лига го освоија 3-то место и бронзениот медал.
Ракомет
Екипата на нашето училиште, девојчиња( 6 и 7 одд.) го завзема 3-то место.
Ракомет
Нашите ракометни екипи машки и девојчиња( 8 и 9 одд.) оваа есен на општинскиот натпревар го освоија 1-то место. Момчињата продолжија со
натпреварите со екипите од другите скопски општини и таму го освоија 2-то место, а девојчињата продолжуваат со натпреварите во второто
полугодие.
Голем фудбал
Нашите фудбалери оваа есен одиграа 5 натпревари и притоа забележија 2 победи,2 нерешени и 1 загубен меч.

Футсал
Есенва нашите фудбалери на општинските натпревари го освоија 2 –то место.
Шах
На општинскиот шаховски турнир во конкуренција 7-одд. и помали Никола Стефков од 4-то одд.го освои 1-то место и златниот медал, а Влатко
Стојкоски од 7-мо одд. го освои 4-то место(конкуренција 8 и 9 одд.)
Во текот на второто полугодие нашите ученици ги очекуваат уште поголем број на натпревари и тоа како во екипните спортови( голем фудбал,
кошарка, одбојка) така и во поединечните тенис, пинг-понг, атлетика и др.
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Одговорни наставници:
Златко Чубриновски
Илија Јанковски

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

Изготвување и истакнување на планот за училишните натпревари
-Подготвување на учениците за престојниот натпревар
-Известување на учениците за училишните натпревари

Реализирана програмска
активност

Реализатор

Време

Целна група

Изработка на план за ученички
натпревари

Одговорен наставник,
педагог/психолог

Септември, 2018

Училиште и
наставници

Навремено изработен план за одржување на
натпреварите и формирање комисии.

Истакнување на планот
на огласна табла

Одговорен наставник,
педагог/психолог

Септември, 2018

Училиште и
наставници

Навремено информирани наставници за
планот за одржување на училишни
натпревари.

Менупрска ппмпщ за
наупреварувашиуе

Предмеуни насуавници

Сепуември /
пкупмври, 2018

Ушеници

Ппдгпувени и мпуивирани наупреваруваши.

Неппсреднп писменп извесууваое
за пдржуваое на наупревар

Одгпвпрни насуавници

Сепуември /
пкупмври, 2018

Ушеници и
насуавници

Извесуени ушеници и насуавници за времеуп на
пдржуваое на наупревариуе.

Спрпведуваое на наупревариуе

Кпмисија

Окупмври, 2018

Ушеници

Успещнп спрпведен ушилищен наупревар за
пбјекуивен избпр на најуспещни ушеници.

Обрабпука на ппдаупциуе пд
спрпведенипу наупревар и
исуакнуваое на резулуауиуе на
пгласна уабла

Одгпвпрни насуавници

Нпември, 2018

Ушеници,
ушилищуе

Сумирани резулуауи и изгпувена ранг лисуа.

Индивидуална рабпуа сп ушенициуе
кпи ппсуигнале најдпбар успех

Одгпвпрни насуавници

Декември, 2018

Ушеници

Ппдгпувени ушеници за наупревари пд ппвиспк
ранг .

Менупрска ппмпщ за
наупреварувашиуе кпи се пласирале
на наупревариуе пд ппвиспк ранг

Одгпвпрни насуавници

Вп уекпу на
првп пплугпдие

Ушеници

Ппдгпувени ушеници за наупревари пд ппвиспк
ранг.
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Ппстигнати цели и пстварени ефекти

РЕЗУЛТАТИ И РАНГИРАНИ УЧЕНИЦИ ПД ПДРЖАНИТЕ УЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ
Наставен предмет
(дисциплина)

Рангирани ученици
и пдделение

Време на пдржуваое
на натпреварпт

Целна група

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти

Литературен кпнкурс пп ппвпд
Денпт на ппштината
„Растеме, се смееме - вп тебе
живееме“

I местп Мауеа Трпкпвска II в, Деспина
Димиурипвска III б, Маркп Аппсуплпв III
а, Ивана Бпщкпвска IV б, Сара Цвеукпва
V б, Ема Супјанпвска V б, Лина Мауеска
Vв
II местп Тепна Трајкпвска IV б, Анупнија
Гијева V б, Марија Крсуеска V б, Калина
Суефанпвска V в
III местп Никпла Кузевски IV б, Јана
Супјменпва V б, Мелани Никшевска V в

21.09.2018

Ушеници пд
I дп V пдд.

Ушенициуе се исуакнауи и ппфалени .
Мпуивирани за ппнауампщни успеси.

Ликпвен кпнкурс пп ппвпд
Денпт на ппштината
„Растеме, се смееме - вп тебе
живееме“

I местп Ема Цвеукпва II г, Хрисуина
Шадинпвска III в, Андреј Љпуиќ IV в,
Сара Цвеукпва V б
II местп Милена Јпрданпва I б, Спфија
Тпщеска II а, Миа Јанеска III в, Михаела
Кицевска IV в, Марија Крсуеска V б
III местп Анасуасија Мищкпва I б,
Кпнсуануин Бпжинпски II б, Марија
Маневска III а, Викуприја Јакпвлевска
IV в, Ивана Симјанпвска IV в

21.09.2018

Ушеници пд
I дп V пдд.

Ушенициуе се исуакнауи и ппфалени .
Мпуивирани за ппнауампщни успеси.

Литературен кпнкурс пп ппвпд
Детска недела

I местп Мауеа Трпкпвска II в, Ивана
Бпщкпвска IV в, Анупнија Гијева V б,
Зпран Ауанаспвски V в,
II местп Ивана Бпщкпвска IV б, Сара
Цвеукпва V б, Мпника Жежпвска V б,
III местп Пеуар Бпјшев V б, Јпвана
Гугпска V в

05.10.2018

Ушеници пд
I дп V пдд.

Ушенициуе се исуакнауи и ппфалени .
Мпуивирани за ппнауампщни успеси.
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Реализирана прпграмска
активнпст

Реализатпр

Ликпвен кпнкурс пп ппвпд
Детска недела

I местп Ема Цвеукпва II г, Сара Нишевска III а,
Викуприја Јакпвлевска IV в, Сара Цвеукпва V
б
II местп Симпна Павишевиќ I б, Благпја
Маркпв II г, Миа Јанеска III в, Анасуасија
Лазареска IV в, Марија Крсуеска V б
III местп Тепна Симиќ I a, Нина Спаспвска II
б, Мауеа Бпјкпвска III в, Андреј Љпуиќ IV в,
Нена Младенпвска V б

Прирпдни науки 4 пдд. училишен натпревар

Англиски јазик 5 пдд. училишен натпревар

Македпнкси јазик 4 пдд. училишен натпревар

Математика 5 пдд. училишен натпревар

I местп Неда Супјанпвска IV б
II местп Викупр Тпдпрпвски IV в
III местп Никпла Суевкпв IV в

I местп Марија Крсуеска V б
II местп Лепнид Тпревски V а
III местп Гпразд Крсуевски V б

Време на пдржуваое
на натпреварпт

Целна група

05.10.2018

Ушеници пд
I дп V пдд.

Ушенициуе се исуакнауи и
ппфалени . Мпуивирани за
ппнауампщни успеси.

Ушеници пд IV пдд.

Ушенициуе се исуакнауи и
ппфалени . Мпуивирани за
ппнауампщни успеси.

Ушеници пд V пдд.

Ушенициуе се исуакнауи и
ппфалени . Мпуивирани за
ппнауампщни успеси.

Ушеници пд IV пдд.

Ушенициуе се исуакнауи и
ппфалени . Мпуивирани за
ппнауампщни успеси.

Ушеници пд V пдд.

Ушенициуе се исуакнауи и
ппфалени . Мпуивирани за
ппнауампщни успеси.

29.10.2018

29.10.2018

I местп Никпла Суевкпв IV в
II местп Ивана Симјанпвска IV в
III местп Лука Зафирпвски IV б

I местп Марија Крсуеска V б
II местп Нена Младенпвска V б, Бисера
Тпдпрпска V б, Сара Цвеукпва V б
III местп Пеуар Бпјшев V б, Јпван Гепргијевски
V б, Ема Супјанпвска V б, Андреј Најданпвски
V б, Дамјан Супјанпски V б

31.10.2018

01.11.2018
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пстварени ефекти

Реализирана прпграмска
активнпст

Реализатпр

Време на пдржуваое
на натпреварпт

Математика 4 пдд.училишен натпревар

I местп Никпла Суевкпв IV в
II местп Викупр Тпдпрпвски IV в
III местп Маркп Максимпски IV в, Димиуар
Тпдпрпвски IV в, Андреа Каевска IV в, Лука
Зафирпвски IV в, Огнен Александар IV в,
Дамјан Тпдпрпвски IV в

I местп Јана Супјменпвска V б, Ема Супјанпвска
Македпнски јазик 5 пдд.Vб
училишен натпревар
II местп Мауеј Чамбаски V а
III местп Анупнија Гијева V б

Прирпдни науки 5 пдд.училишен натпревар

I местп Сара Цвеукпва V б
II местп Гпразд Крсуевски V б
III местп Лепнид Тпревски V а

Целна група

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти

02.11.2018

Ушеници пд IV пдд.

Ушенициуе се исуакнауи и
ппфалени . Мпуивирани за
ппнауампщни успеси.

02.11.2018

Ушеници пд V пдд.

Ушенициуе се исуакнауи и
ппфалени . Мпуивирани за
ппнауампщни успеси.

28.11.2018

Ушеници пд V пдд.

Ушенициуе се исуакнауи и
ппфалени . Мпуивирани за
ппнауампщни успеси.

Тим за училишни натпревари:
Кппрдинаупр за пдделенска насуава Љубица Пеукпвска, педагпг Валенуина
Алекспвска
Кппрдинаупр за предмеуна насуава Јулијана Гугпвска, психплпг Рпзалинка
Симпнпвска
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Ред.
брпј

Наставен предмет
(дисциплина)

Дата на
пдржанипт
натревар

1.

Македпнски јазик

28.11.2018

Рангирани ученици

Пдд.

Пдгпвпрен наставник

1.Исидпра Трајкпвска
2.Крисуијан Дпрдевски
3.Крисуијан Љубпвшевски

6в
6а
6а

Јасна Мауевска

1.Анасуасија Цвеуанпска
2.Мауеа Ауанаспвска
2.Анасуасија Иванпвска
3.Лара Треншевска

7б
7а
7в
7а

1. Даркп Рангелпв
2.Маруин Тпщевски
3.Мила Игоаупвска

8б
8б
8г

1. Ивана Кппшарпвска
2.Маруин Тпдпрпвски
2.Лука Павиќевиќ
3.Тамара Димпска

9в
9г
9в
9г
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Веселинка Јаневска

Павлина Огненпвска

2.

Англиски јазик

14.11.2017

1.Никплина Бебекпска
2.Ана Анупвска
2.Елена Анупвски
3.Јана Мицева

6б
6в
6б
6б

1.Анасуасија Иванпвска
2.Марија Цвеукпска
3.Елиса Ејуб

7в
7в
7г

1.Маруин Тпщески
1.Мауеја Супјанпвиќ
2.Миа Лара Грабпвац
3.Јана Кпљпзпва

3.

Француски јазик

25.10.2018

8б
8а
8в
8в

1.Мила Димиурпвска
2.Ана Даневска
3.Лука Павиќевиќ

9б
9г
9в

1.Мила Димиурпвска

9б

2.Лепнуина Блажевска

9б

2. Лука Павиќевиќ

9в

3.Дамјан Бпжинпвски

9в

62

Драгица И.Супјанпвска

Јулијана Гугпска

Милпрад Васиќ
Гпце Блажески

4.

5.

Математика

Истприја

07.11.2018

26.10.2018

1.Суефан Ануиќ
2.Клара Максимпва
2.Елена Анупвски
3.Крисуијан Дпрдиевски

6а
6б
6а

1.Мауеа Миуревска
1.Влаукп Супјкпвски
2.Јана Давидпвска
3.Маркп Дпрдиев

7г
7г
7а
7а

1.Маруин Тпщевски
2.Маруин Лазпрпвски
2.Елена Тпдпрпвска
3./

8б
8б
8г

1.Лука Павиќевиќ
2.Огнен Суефанпвски

9в
9г

1.Лпра Милпщевска

8а
8а

2.Суефанија Јаневска

Ивп Давиукпвски

Споа Суевкпва
Валенуина Ппппвска

Јагпда Арспвска

Сузана Ангелевска

3. /
1.Лука Павиќевиќ
2.Ана Дпјшинпвска
3. /
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9в
9в

6.

7.

Гепграфија

Биплпгија

25.11.2018

27.11.2018

1.Влаукп Супјкпвски

7а

1. Елена Тпдпрпвска

8г

2. Маруин Тпщевски

8б

3.Дамјан Тпдпршевски

8б

1.Тепдпра Щппкпвска

9б

2.Гала Супјанпвска

9а

3. Лука Павиќевиќ

9в

1.Јана Јаневска
2.Лука Маркпвски

6
6

1.Мауеа Миуревска
2.Маркп Дпрдиев
3.Марија Цвеукпвска

7г
7а
7в

1.Маруин Тпщевски
2.Елена Тпдпрпвска
3.Илина Трајкпвска
3.Дамјан Тпдпршевски

8б
8г
8а
8а

1.Лука Павиќевиќ
2.Енгин Мемед
3.Викуприја Щищкпвска
3.Марија Трајкпвска

9в
9в
9г
9а
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Сузана Ангелевска

Суншица М. Супјанпвиќ

Гпрдана Наскпвска

8.

9.

Хемија

Физика

31.10.2018

08.11.2018

1.Маруин Тпщески

8б

2.Суефанија Јаневска

8а

3.Елена Тпдпрпвска

8г

1.Тепдпра Щппкпска

9б

2.Тамара Димпска

9г

3. Лука Павиќевиќ
1.Мауеј Суефанпвски

9в
8б

2. Андреј Секулпвски

8в

3.Јпвана Нпвкпвска

8в

3.Маруин Тпщески

8б

1. Лука Павиќевиќ

9в

2.Бпјан Блажевски

9а

3.Мила Димиурпвска
10.

Инфпрматика

29.10.2018

1.Влаукп Супјкпски
1.Дамјан Бпжинипвски
3.Суефан Трајкпвски
4.Дамјан Тпдпршевски

Снежана Михајлпвска

Валенуина Ппппвска

9б
7в
9б
9а
8б

Дејан Гацевски

Пдгпвпрен наставник : Јулијана Гугпска
Психплпг : Рпзалинка Симпнпвска
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Полугодишен извештај за натпревари според распишани
литературни и ликовни конкурси по одредени теми
ПДГПВПРЕН НАСТАВНИК: Влаткп Кпстпвски
Вид на кпнкурс

Вид на натпревар

Ликпвен на тема:
,,Ликпт и делпт на Мирче
Ацев”

Ушилищен

Ликпвен на тема:
,,Растеме, се смееме вп
тебе живееме”

Ушилищен

Име и презиме на ученик

Ранг

Пдделение

1. Лпра Милпщевска

1 месуп

8а

2. Мауеа Миуревска

2 месуп

7г

3. Нина Крсуевска

3 месуп

7а

4. Аоа Хрисупвска
1. Тепдпра Щппкпвска

3 месуп
1 месуп

7б
9б

2. Анасуасија Цвеукпвска

1 месуп

7б

3. Гала Супјанпвска

1 месуп

9а

4. Спфија Гиева

2 месуп

8в

5. Лпра Милпщевска

2 месуп

8а

6. Елена Тпдпрпвска

2 месуп

8г

7. Хана Суефанпвска

3 месуп

7б

8. Мила Игнаупска

3 месуп

8г

9. Захра Исенпва

3 месуп

7б
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Ликпвен кпнкурс на уема ,,13
Нпември”

Медунарпден

1. Давид Јпванпвски

1 месуп

8в

Медунарпден

1. Анасуасија Цвеуанпвска

1 месуп

7в

1 месуп

9а

2. Гала Супјанпвска

Ликпвен кпнкурс на тема:
,,11Пктпмври”
Медунарпден
Ликпвен кпнкурс на тема: ,,Флпра
и фауна”

1. Михаела Дпрдиевска

1 месуп

2. Хана Суефанпвска

2 месуп

7б

Пдгпвпрни наставници пп македпнски јазик: Павлина Пгненпвска, Јасна Матевска и Веселинка Јаневска
Вид на кпнкурс

Вид на натпревар

Литературен на тема:
,,Растеме, се смееме вп
тебе живееме” (ппезија)

Ушилищен

Име и презиме на ученик

Ранг

Пдделение

1. Саоа Ауанаспвска

1 месуп

7а

2. Хана Суефанпвска

2 месуп

7б
2

Литературен на тема:
,,Растеме, се смееме вп
тебе живееме” (прпза)

Ушилищен

3. Анасуасија Цвеуанпвска

месуп

7б

4. Суефанија Јаневска

3 месуп

8а

5. Лина Трајкпвска

3 месуп

8а

6. Михаела Дпрдиевска

3 месуп

7б

1. Хрисуијан Љпуиќ

1 месуп

8в

2. Дпри Несупрпвска

2
месуп

8в
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Литературен на тема :

Училишен

„ Градиме мпстпви
чекириме напред“

1.Тамара Симиќ
Павиќевиќ
3.Анастасија Цветанпска
4.Мила Димитрпвска

2.Лука

1местп
1 местп

6а

2 местп

7б

2 местп

6а

2 местп

8в

5.Христијан Љптиќ
6. Хана Стефанпвска

Литературен ,,Свети
Кирил и Метпдиј“

Државен

9а

7б

7.Ангела Цикарска

3местп

8.Мила Игнатпска

3 местп

1.

Хрисуијан Љпуиќ

3 местп
1 месуп

8в

2.

Лука Павиќевиќ

1 месуп

9в

6а
8г

Пдгпвпрен наставник : Јулијана Гугпска
Психплпг : Рпзалинка Симпнпвска
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ЦЕЛИ
Спздаваое пријауна аумпсфера вп ушилищуеуп, ушилницауа и ушилищнипу
двпр. Спздаваое кај ушенициуе навика за грижа, хигиена, уредуваое и шуваое
на ушилищнипу прпсупр и негпвауа пкплина. Негуваое кај ушенициуе
ппзиуивен пднпс кпн рабпуауа. Развиваое хуманпсу и друг ппзиуивен пднпс
кпн другаршиоауа пд свпеуп ушилищуе и надвпр пд негп. Грижа и нега за
цвеќиоауа и дрвјауа-шисуа здрава средина.

Организираое рабпуилници сп рпдиуели и ушеници за израбпука на
предмеуи-украси наменеуи за нпвпгпдищен и велигденски хепенинг.
Организираое акуивнпсуи пп ппвпд Ден на дрвпуе или Ден на ушилищуеуп.
Спбирна хуманиуарна акција на пблека, ушилищен прибпр и пари.
Одбележуваое на празници сппред календар и ппдгпупвка на исуиуе.

Реализирана прпграмска
активнпст

Време на
реализација

Реализатпри

Целна група

Спбирна хуманиуарна акција вп паришни
средсува
,,Ппмпщ за нащеуп другарше“за лекуваое вп сурансувп

26.10-2.11.2018

Одделенски ракпвпдиуел ,
ушеници,рпдиуели

Насуавници,
ушеници,
рпдиуели

паришниуе средсува сеспбрани и
предадени на рпдиуелиуе сп цел да
се ппмпгне при лекуваоеуп.

Хуманиуарна спбирна акција вп храна
пп ппвпд Нпвпгпдищниуе и
Бпжиќниуе празници

28.11-20.12.2018

Одгпвпрни насуавници

Насуавници,
ушеници,
рпдиуели

Нпвпгпдищен хепенинг- забава за
ушенициуе пд 6 - уп дп 9 - уп пдделение

27.12.2018

Одгпвпрни насуавници

Насуавници и ушеници

Одгпвпрни насуавници

Насуавници,
ушеници,
рпдиуели

Делеое на пакеушиоа сп храна

27- 31.12.2018
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Ппстигнати цели и
пстварени ефекти

Пп ппвпд Нпвпгпдищниуе празници
се изгпувуваа нпвпгпдищни
пакеушиоа сп храна на ушеници пд
спцијалнп загрпзени семејсува вп
спрабпука сп уимпу на Црвенипу Крсу.
Ппзиуивна и весела
аумпсфера,забава, дружеое на
ушенициуе .Забавауа е пд
хуманиуарен каракуер и спбраниуе
средсува ќе бидау наменеуи за
ппмпщ при лекуваое.

Ппделени пакеушиоа сп пакувана
храна на ушеници пд спцијалнп
ранливи кауегприи вп спрабпука сп
уимпу на Црвенипу Крсу.

Координатор: Снежана Михајловска и
Биљана Матеска
Членови: Љубица Петковска, Сузана
Поповска, Верка Стратиева, Славица
Марковска.

ПРПФЕСИПНАЛНП НАСПЧУВАОЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Цел : Ппфесипналнп наспшуваое на ушенициуе вп ппнауампщнпуп щкплуваое
Задачи: Кпнуинуиранп ппдуикнуваое на ушенициуе за размислуваое на избпр на прпфесијауа кпја гп инуересира пд 1 дп 9 пдделение .
Оспзнаваое на ушенициуе за ппсуигнауипу успех вп ушилищуе и сппспбнпсуиуе кпи ги ппседува какп биуни факупри при избпр на свпјауа идна
прпфесија .

Активнпсти за пстваруваое на целите
Реализирана прпграмска
активнпст

Време на
реализација

1

2

Прпфесипналнп наспшуваое на
ушенициуе вп 9 -уп пдделение вп
избпрпу на нивнауа прпфесија

Реализатпри
3

Целна група

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти

4

5

29.10.2018

Одделенски
ракпвпдиуели пд
9 -уп пдделение

Ппсеуа сп ушенициуе пд 9
пдделение вп СУГС Кпшп Рацин Скппје на Оувпрен ден вп
ушилищуеуп

03.12.2018

Одделенски
ракпвпдиуели пд
9 -уп пдделение и
психплпгпу на
ушилищуеуп

За ушенициуе пд 9 -уп
пдделение

Израбпика на пплугпдищен
извещуај Прпфесипналнп
наспшуваое на ушенициуе
пд 1 дп 9 пдделение
за ушебнауа 2018 -2019 гпдина

31.12.2018

Психплпгпу на
ушилищуеуп

За ушенициуе пд 1 - 9
пдделенеие

За ушенициуе пд
пдделение

9 -уп

Спздаваое навика за размислуваое
на ушенициуе пд 9 уп пдделение за
избпрпу на пдреденп занимаое за кпе
би имале инуерес да рабпуау ,а сп упа
и ушилищуе вп кпе би се запищале .
Зајакнуваое на спрабпукауа меду
ушилищуауа преку заппзнаваое на
ушенициуе сп услпвиуе за рабпуа вп
гимназијауа и сурушнпуп пбразпвание
кпе е засуапенп вп ушилищуеуп .
Заеднишкп дружеое меду ушенициуе
преку реализација на рабпуилници
планирани пд ушилищуеуп.
Сампеваулација на реализираниуе
акуивнпсуи вп првпуп пплугпдие вп
ушебнауа 2018 -2019 гпдина .

Изгптвил: Рпзалинка Симпнпвска
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ПРЕВЕНЦИЈА ПД НАСИЛСТВА
-Подигање на свеста кај учениците и вработените за безбеден престој воучилиштето и училишниот двор
-Спречување на насилно однесување од страна на учениците
-Пристојно однесување на учениците во училиштето, на манифестации и натпревари

Реализирана прпграмска активнпст

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели
и пстварени ефекти

1

2

3

4

5

Дпнесуваое прпграма за рабпуа

Авгусу, 2018

Кппрдинаупри,
насуавници

Ушеници пд
VI -IX пдд.

Безбедна ушилищна средина Ушилищуе без насилсувп .

Разгледуваое и дппплнуваое на дпнесенауа
прпграма за рабпуа на уимпу за превенција пд
насилсувп

20.09.2018

Кппрдинаупр
и уим на ушеници

Ушеници пд
VI -IX пдд.

Придпнес пд сурана на ушенициуе за
безбедна ушилищна средина Ушилищуе без насилсувп.

Изгпувуваое на анкеуа за ушенициуе за
спгледуваое на ппуребиуе пд пдредени уеми 21.09-25.09.2018
на безбеднпсу, насилсувп и ппрпци

Кппрдинаупр
и уим на ушеници

Ушеници пд
VI -IX пдд.

Безбедна ушилищна средина и
правилен развпј на ушенициуе.

Спрпведуваое на анкеуа за ушенициуе за
спгледуваое на ппуребиуе пд пдредени уеми
на безбеднпсу, насилсувп и ппрпци

01.10.2018

Кппрдинаупр
и уим на ушеници

Ушеници пд
VI -IX пдд.

Успещнп спрпведена анкеуа за
спгледуваое на ппуребиуе пд
пдредени уеми на безбеднпсу,
насилсувп и ппрпци.

Анализа на спрпведенауа анкеуа за
ушенициуе за спгледуваое на ппуребиуе пд
пдредени уеми на безбеднпсу, насилсувп и
ппрпци

02-05.10.2018

Кппрдинаупр
и уим на ушеници

Ушеници пд
VI -IX пдд.

Спгледани ппуреби за едукација на
ушенициуе за намалуваое на
врснишкпуп насилсувп.
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Реализирана прпграмска активнпст

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели
и пстварени ефекти

1

2

3

4

5

04.10.2018

Кппрдинаупр,
насуавници
и уим на ушеници

Ппдигаое на свесуа на ушенициуе за
Сурушна служба
безбеднп пресупјуваое вп
ушеници пд VI -IX пдд.
ушилищуеуп , за ппследициуе пд
насилнпуп пднесуваое и ппрпци.

Презенуација пред уимпу за превенција на
резулуауиуе пд спрпведенауа анкеуа

08.11.2018

Кппрдинаупр
и уим на ушеници

Сурушна служба,
ушеници пд VI -IX пдд.

Ппдигаое на свесуа на ушенициуеза
безбеднп пресупјуваое вп
ушилищуеуп , за ппследициуе пд
насилнпуп пднесуваое и ппрпци.

Защуиуа и ппследици пд уппуребауа на
пирпуехнишки средсува

19.12.2018

Кппрдинаупр
и уим на ушеници

Ушеници
пд VI -IX пдд.

Намаленп кприсуеое на
пирпуехнишки средсува вп
ушилищуеуп и ушилищнипу двпр.

Делегираое задаши за безбедна и успещна
прганизација и реализација на Нпвпгпдищна
забава

19.12.2018

Кппрдинаупр
и уим на ушеници

Ушеници
пд VI -IX пдд.

Безбедна реализација на
Нпвпгпдищна забава.

Презенуација пред Ушилищнауа заедница на
резулуауиуе пд спрпведенауа анкеуа

Кппрдинаупр: Јагпда Арспвска
Заменик: Рпзалина Симпнпвска
Шленпви: Драгица И Супјанпска, Љубица Пеукпвска, Злаукп Шубринпски
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Програма за „Правна социјализација‘‘
2018/ 2019 година
Цел : Главнауа цел на акуивнпсуиуе на - Правнипу клуб е едукација на младиуе за ппшиууваое на владееое на правпуп, при щуп секпј ппединец ќе ги
успгласи свпиуе пднесуваоа вп спгласнпсу сп правилауа и закпниуе впсппсуавени пд сурана на граданскпуп ппщуесувп. Ушеоеуп на закпниуе предсуавува
прифаќаое на вреднпсуиуе вп нащеуп ппщуесувп, а упа всущнпсу ќе придпнесе за намалуваое на ппјавауа на малплеунишкп предсуапнищувп и
деликвенција.
Задачи: Преку пваа прпграма ќе ги псувариме следниуе задаши: *ппгплемп разбираое кај младиуе за нивниуе права и пдгпвпрнпсуи какп градани;
*ппдигнуваое на свесуа кај ушенициуе за владееоеуп на правпуп; *развиваое ппзиуивен суав кај ушенициуе за ппшиууваое на владееоеуп на правпуп;
*превенција пд злпуппуреба на алкпхпл, дрпги и психпурппни супсуанции; *правилнп пднесуваое на сппрускиуе наупревари; *псппспбуваое на
ушенициуе за безбеднп вклушуваое вп сппбраќајпу; *превенција пд злпуппуреба на младиуе вп инуернеу сппбраќајпу; *навременп и успещнп

Реализирана прпграмска активнпст

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

1

2

3

4

5

Заппзнаваое на ушенициуе сп
прпграмауа - Правна спцијализација

Сепуември,
2018

Маја Арспвска

Ушеници пд 8 и 9
пдделение

Избпр на шленпви, заппзнаваое на ушенициуе сп
прпграмауа, а впеднп и дпгпвпр за заеднишкп
спрпведуваое на акуивнпсуиуе и пддржуваое
средби сп шленпвиуе.

Фпрмираое на уимпу на прпграмауа
„Правна спцијализација‘‘

11.10.2018

Маја Арспвска

Ушеници пд 8 и 9
пдделение

Спгледуваое на уемиуе пд прпграмауа - Правна
спцијализација.

Ушесувп вп UPSIFT пбукауа за спцијалнп
преуприемнищувп

04 - 06.10.2018

Маја Арспвска и
шленпви на
Правнипу клуб

40 ушесници на
наупреварпу
ппделени вп 10
уимпви

Шленпвиуе пд „Правнипу клуб‘‘ избрани да
ушесувуваау вп првауа пбука за спцијалнп
преуприемнищувп се суекнаа сп вещуини, впеднп
и се наупреваруваа сп другиуе ушесници.

Презенуација на прпекна акуивнпсуУшесувп вп UPSIFT пбукауа за спцијалнп
преуприемнищувп

25.10.2018

Маја Арспвска и
шленпви на
Правнипу клуб

Ушенишка заедница
на ООУ Мирше Ацев

Тимпу кпј се наупреваруваще вп UPSIFT пбукауа,
свпиуе суекнауи знаеоа ги пренеспа на
шленпвиуе на ушенишкауа заедница.
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Реализирана прпграмска
активнпст

Време на реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

1

2

3

4

5

Реализација на првпу спсуанпк
на Дебаунипу клуб

22.10.2018

Маја Арспвска и
шленпви на
Правнипу клуб

Заппзнаваое на ушенициуе сп целуа на
Шленпви на Дебаунипу клуб кпј е вп склпп на Правнипу клуб.
Правнипу клуб Ууврдуваое на заклушпк пд спрпведена анкеуа за
ушесувп вп псуанауи впн-насуавни акуивнпсуи.

Спсуанпк на Дебаунипу клуб

29.10.2018

Маја Арспвска и
шленпви на
Правнипу клуб

Шленпви на Ууврдуваое на уемиуе пд сурана на шленпвиуе на
Правнипу клуб
клубпу за следниуе дебауи.

Ппднесена апликација Creative solutions( against
violence, bullying, cyber bullying)

30.10.2018

Маја Арспвска и
шленпви на
Правнипу клуб

Ушеници пд „Правнипу клуб‘‘ свпиуе суекнауи
знаеоа за врснишкпуп насилсувп, сп ппднесенауа
Шленпви на
апликација имаа за цел да придпнесау кпн
Правнипу клуб
ппинуензивнп имплеменуираое на прпекуниуе
акуивнпсуи пд прпграмауа.

Спсуанпк на Дебаунипу клуб

13.11.2018

Маја Арспвска и
шленпви на
Правнипу клуб

Ппдгпупвки за реализацијауа на првауа дебауа
Шленпви на
„Овпј клуб верува дека вп нащеуп ушилищуе (не)
Правнипу клуб
ппсупи врснишкп насилсувп‘‘.

14.11.2018

Маја Арспвска и
шленпви на
Правнипу клуб

Ушесувпуп на наупреварпу сп фпупграфии
Шленпви на придпнесе да се инфпрмирааау инсуиууцииуе за
Правнипу клуб
инуензивниуе акуивнпсуи на шленпвиуе на
Правнипу клуб вп ушилищуеуп.

Ушесувп на наупревар сп
фпупграфии ппддржанп пд
МОН
Теми:1.Ппсуигнуваое и
пдджуваое на медуеунишка
инуеграција вп пбразпваниеуп
2.Придпнес на ушенициуе вп
демпкрауска - ппзиуивна
аумпсфера вп ушилищуеуп
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Реализирана прпграмска
активнпст

Време на реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

1

2

3

4

5

Предаваое на уема:
Правауа на деуеуп

01.11.2018
06.11.2018

Маја Арспвска,
ушеници пд
Правнипу клуб

Ушеници пд
VIIIа, VIIв
пдделение

Шленпвиуе на „Правнипу клуб‘‘ суекнауиуе
искусува ги пренеспа на свпиуе ушеници, сп цел
да се заппзнаау сп правауа кпи ги ппседуваау
децауа дп 18 гпдини нп и нивниуе пдгпвпрнпсуи.

Дебауа на уема: „Овпј клуб
верува дека вп нащеуп
ушилищуе (не) ппсупи врснишкп
насилсувп.

20.11.2018

Маја Арспвска и
шленпви на
Правнипу клуб

Заклушпк пд дебауа е дека - Вп нащеуп ушилищуе
Шленпви на ппсупи врснишкп насилсувп. Сп реализацијауа на
Правнипу клуб
дебауауа беа изнесени аргуменуи какп да се
намали насилсувпуп вп нащеуп ушилищуе.

Спсуанпк на Дебаунипу клуб

11.12.2018

Маја Арспвска,
ушеници пд
Правнипу клуб

Шленпви на
Правнипу клуб

Ууврдуваое на прпблемиуе сп кпи се сппшува
клубпу и какп уие мпжау да се рещау.

Ушеници пд
ООУ Мирше
Ацев

Сп реализацијауа на хепенингпу се спбраа
средсува за купуваое на маици сп лпгп на
„Правнипу клуб‘‘. Ппкрај ппсуигнуваоеуп на
главнауа цел за спбираое на ресурсиуе беа
реализирани и други акууелни акуивнпсуи вп
ушилищуеуп:
1. Супп за врснишкпуп насилсувп (главна цел на
Правнипу клуб, каде ушенициуе се ппупищуваа на
хамер).
2. Спбираое на книги ппд мпуп: Биди даражлив,
ппдари книга за да ја збпгауиме ушилищнауа
идила. 3.Спбираое на пласуишни капашиоа.

Хепенинг реализиран пд
шленпвиуе на „Правнипу клуб‘‘

05 - 11.12.2018

Маја Арспвска и
шленпви на
Правнипу клуб
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Реализирана прпграмска активнпст

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

1

2

3

4

5

Спсуанпк на Дебаунипу клуб

18.12.2018

Маја Арспвска,
ушеници пд
Правнипу клуб

Шленпви на
Правнипу клуб

Израбпука на Facebook сурана и ууврдуваое на
пдгпвпрен ушеник.

20.12.2018

Маја Арспвска,
ушеници пд
Правнипу клуб

Ушеници пд VIIг
пдделение

Заппзнаваое на ушенициуе сп ппследициуе пд
уппуребауа на пирпуехнишкиуе мауеријали.

Ушенициуе шленпви на Правнипу клуб пп ппсеуауа
на Спбраниеуп на Р.М. ууврдија дека Спбраниеуп
Ушеници пд VIII, преусаувува закпнпдавна власу и главна задаша е
IX пдд.
да дпнесува закпни, впеднп и преусуавнишки
прган на граданиуе на Р.М. Свпиуе знаеоа уие ги
пренеспа на свпиуе спушеници.

Предаваое на уема: „Опаснпсуи пд
уппуреба на пеуарди и други ппасни
пирпуехнишки мауеријали‘‘

Ппсеуа на - Закпнпдавнипу дпм на РМ

21.12.2018

Маја Арспвска,
ушеници пд
Правнипу клуб

Ппделба на флаери израбпуени пд
шленпвиуе на Правнипу клуб на
уема:„Опаснпсуи пд уппуреба на пеуарди и
други ппасни пирпуехнишки мауеријали‘‘

24.12.2018

Маја Арспвска
ушеници пд
Правнипу клуб

25.12.2018
27.12.2018

Маја Арспвска
ушеници пд
Правнипу клуб

Предаваое на уема:
какп мпже
да се спреши

Насилсувп и

Ушеници пд
VII,VIII, IX пдд.

Ууврдуваое на ппследициуе пд уппуребауа на
пирпуехнишкиуе мауеријали.

Пренесуваое на суекнауиуе знаеоа на ушенициуе
за навременп и успещнп да се справуваау сп
Ушеници пд VIIг,
предизвициуе и ппаснпсуиуе кпи щуп
VIIIа пдделение
насилсувпуп и агресивнпуп пднесуваое ги нпсау
сп себе.

Кппрдинатпр: Маја Арспвска
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Оспособување на учениците,наставниците и друг вработен персонал за ефикасно да одговараат во дадена
вонредна ситуација.Организирање на вежбовни активности и едукација на учениците и наставниците.

Реализирана прпграмска активнпст

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти

Усвпјуваое на прпграмауа за рабпуа

14.09.2018

Тим за планираое

Насуавници

Дпделени задплженија на уимпвиуе
за елеменуарни неппгпди.

Презенуираое на планпу за евакуација н
аушилищуеуп и прпцена за загрпзенпсу пд
прирпдни неппгпди

27.09.2018

Тим пд пдгпвпрни
насуавници и
ушеници

Дирекупр, насуавници,
ушеници

Навременп и правилнп ппсуапуваое
вп слушај на елеменуарни непгпди.

Тесуираое на сигналиуе за ппаснпсуи

21.10.2018

Тим пд пдгпвпрни
насуавници,

Ушеници, насуавници

Успещнп преппзнаваое на знак и
брза реакција вп слушај на
елеменуарни неппгпди .

Едукација и псппспбуваое за защуиуа,
спасуваое и ппмпщ за ушеници пд
пдделенска насуава.

01.11.2018

Тим пд пдгпвпрни
насуавници

Ушеници

Навременп и правилнп ппсуапуваое
вп слушај на елемнуарна неппгпда.

Едукација на ушенициуе за защуиуа пд
елеменуарни неппгпди

24.12.2018

Дирекција за
защуиуа

Ушеници пд VI пдд.

Експедиуивнпсу и ефикаснпсу вп
слушај на елеменуарни неппгпди.

Кппрдинатпри: Влаткп Кпстпвски, Сузана Ангелевска

Златкп Чубринпски, Маја Пашемска, Гпце Кплешески
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ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТП НА УЧЕНИЦИТЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Реализирана прпграмска
активнпст

Осигуруваое на ушенициуе пд
пдделенска и предмеуна насуава

Цел: Осппспбуваое на ушенициуе за ппздрав живпу вп ушилищуеуп, дпмпу и лпкалнауа средина вп кпја
живеау Задаши: Обезбедуваое здравсувена защуиуа и едукација на ушенициуе и врабпуениуе
Време на
реализација

Сепуември, 2018

Организирана исхрана за ушенициуе пд Вп уекпу на целпуп
пдделенска и предмеуна насуава
пплугпдие

Супмауплпщки преглед и
залеваое на забиуе

Систематски преглед,
и вакцинација на девојчињата
ХПВ вирус

24. - 28.9.2018

18-24.10.2018

Реализатпри

Целна група

Ппстигнати ефекти

Ушилищуеуп,
пдделенски насуавници
и пдделески
ракпвпдиуели

Ушеници пд пдделенска и
предмеуна насуава

Надпмесу при евенууални ппвреди
на ушенициуе.

Ушилищуе,
пдделенски насуавници
и пдделески
ракпвпдиуели

Ушеници пд пдделенска и
предмеуна насуава

Квалиуеуна и здрава храна за
ушенициуе вп ушилищуеуп.

Ушеници пд VI пдд.

Редпвна кпнурпла на забиуе на
ушенициуе, залеваое на забиуе и
навременп пукриваое на бплесуи
на забиуе.

Ушеници пд VII пдд.

Редпвна кпнурпла на расупу и
развпјпу на ушенициуе и залеваое
на забиуе. Обезбедена
имунизација и навремена
здравсувена защуиуа .

Ппликлиника
Дпрше Пеурпв

Ппликлиника
Дпрше Пеурпв
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Реализирана прпграмска
активнпст

Време на
реализација

Реализатпри

Целна група

Ппстигнати ефекти

Ушеници пд I и IV пдд.

Ппдигаое на свесуа за пдржуваое
на пралнпуп здравје.

Рабпуиница „Градба и функција на
уснауа празнина“

6.11.2018

Сурушни лица пд
Ппликлиника
Дпрше Пеурпв

Ревакцинација прпуив мпрбили

20 -21.11.2018

Ппликлиника
Дпрше Пеурпв

Ушеници пд I пдд.

Обезбедена имунизација и
навремена здравсувена защуиуа .

Вакцинација на ушенициуе

26 - 29.11.2018

Ппликлиника
Дпрше Пеурпв

Ушеници пд IX пдделение

Имунизација за дифуерија,
сипаници
и деуска парализа

Рабпуилница „Правилна исхрана и
кпнурпла на внес на щеќери“

6.12.2018

Сурушни лица пд
Ппликлиника
Дпрше Пеурпв

Ушеници пд I и IV пдд.

Ушенициуе се заппзнауи сп
правилнауа исхрана

Сисуемауски преглед и
залеваое на забиуе

12. - 14.12.2018

Ппликлиника
Дпрше Пеурпв

Ушеници пд V пдд.

Редпвна кпнурпла на расупу и
развпјпу на ушенициуе и залеваое
на забиуе.

Одговорни наставници:
Елена Апостолова,
Татјана А. Рафајловска,
Гордана Насковска
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РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРПЕКТПТ
“МЕДУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВП ПБРАЗПВАНИЕТП”
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.

Реализирана прпграмска активнпст

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Израбпука на акципнен план за
унапредуваое на инуегриранпуп
пбразпвание

авгусу, 2018

Дирекупр,
шленпви на СИТ

Ушилищуе

Внесуваое на МИО акуивнпсуи вп
Гпдищнауа прпграма

авгусу, 2018

Дирекупр,
шленпви на СИТ,
насуавници

Ушилищуе

авгусу,2018

Одделенски и
предмеуни
насуавници

Впведуваое на МИО акуивнпсуи вп
прпграмиуе за рабпуа на
насуавнициуе

Ушеници
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Ппстигнати цели и пстварени ефекти
Дефинирaни цели на акципнипу план,
испланирани акуивнпсуи спгласнп преппракипуе
пд Минисуерсувпуп за пбразпвание (МОН),
кпнкреуизирани акуивнпсуиуе за унапредуваое
на инуегриранпуп пбразпвение.
Впведени МИО акуивнпсуи вп Гпдищнауа
прпграма на ушилищуеуп.
Планирани и селекуирани сампсупјни
мулуикулуурни рабпуилници на шаспу на
пдделенскауа заедница (рабпуилници пд
прпграмауа за Образпвение за живпуни вещуини).

Реализирана прпграмска активнпст

Реализација на рабпуилнициуе пд
прпграмауа за „Образпвание за
живпуни вещуини“ на шаспви на
пдделенскауа заедница

Ппдгпупвка на икпнпграфија вп
ушилищуеуп

Време на
реализација

Реализатпр

сепуември декември, 2018

Одделенски и
предмеуни
насуавници

сепуември декември, 2018

Насуавници,
ушеници пд I - IX
пдд.

Целна група

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

Ушилищуе,
ушеници

Суекнауи знаеоа, вещуини и суавпви кпи ќе ги
ппууикнау ушенициуе да ја прифауау
мулуикулуурнауа / мулуиеунишкауа реалнпсу вп Р.
Македпнија. развиена свесу кај ушенициуе за
медуеунишка инуеграција и уплеранција,
надминауи предрасуди и суерепуипи, намалуваое
на насилсувп кпе се базира на медуеунишка
неурпеливпсу, развиена ппшиу кпн разлишниуе пд
себе и прифаќаое вреднпсуи на другиуе кулуури.

Ушилищуе,
ушеници

Есуеускп уредена мулуиеунишка икпнпграфија вп
ушилищуеуп кпја ќе ги ппусеуува ушенициуе за
неппхпднпсу пд уплеранција ппмеду сиуе еунишки
заедници и за надминуваое на медуеунишкауа
неурпеливпсу.

Тим за училишна интеграција:
Дурдица Бауалакпва-дирекупр, Валенуина Алекспвскапедагпг,
Кппрдинаупр: Јулијана Гугпска
Шленпви: Маја Арспвска, Елена Аппсуплпва, Јана
Бпщкпвска
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Извештај пд спрпведените активнпсти пд прпграмата за
АНТИКПРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА на УЧЕНИЦИТЕ
за првп пплугпдие пд учебната 2018/2019

Реализирана прпграмска
активнпст.
Израбпука на Гпдищна прпграма за
рабпуа

Фпрмираое на уимпви пд ушенициуе
пд 7г и 7а пдд. за реализација на
едукауивни рабпуилници

Израбпука на вебсају на уимпу за
ануикпрупциска едукација

Едукауивна рабпуилница
„Шпвеше не кпрумпирај се“

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели
и пстварени ефекти

Ирена Младенпвска

Ушеници пд
предмеуна и
пдделенска
насуава

Ппууикнуваое на ушенициуе да
преппзнаваау еуишкп пднесуваое какп
и да гп прпмпвираау исупуп вп
секпјдневнипу живпу.

24.09.2018

Ирена Младенпвска

Ушеници пд
предмеуна
насуава

Успврщуваое на вещуиниуе за
криуишкп размислуваое кај ушенициуе.

Окупмври, 2018

Ирена Младенпвска
и ушенициуе Филип
Најдпвски 7а и Влаукп
Супјкпвски 7в пдд.

Ушеници,
насуавници,
рпдиуели....

Креираое алаука за прпмпвираое на
акуивнпсуиуе на уимпу.

14.11.2018

Ирена Младенпвска и
уимпу на ушеници за
ануикпрупциска
едукација

Ушеници пд 7а и
7г пдделение

Осппспбени ушеници да именуваау
пблици на кпрупција и да ги ппврзау сп
шувсувауа/емпции.

24.08.2018

Кппрдинатпр: Ирена Младенпвска
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ПРПФЕСИПНАЛЕН РАЗВПЈ НА НАСТАВНП – ВПСПИТНИПТ КАДАР
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
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.

Реализирана прпграмска
активнпст
Дпнесуваое на Гпдищна
прпграма за рабпуа на уимпу за
прпфесипнален развпј на
насуавнициуе

Време на
реализација

Реализатпри

Целна група

Ппстигнати цели
и пстварени ефекти

Авгусу, 2018

Тим за прпфесипнален
развпј

Ушилищуе,
насуавен кадар

Заппзнаен насуавен кадар сп целпкупниуе
планирани акуивнпсуи и нивнпуп
спрпведуваое, усвпена гпдищна прпграма за
прпфесипнален развпј.

Насуавен кадар

Спзнание за реализација на ЛППР и развпј на
прпфесипналниуе кпмпеуенции на
насуавнициуе и сурушниуе спрабпуници.

Насуавен кадар

Иденуификувани ппуреби за лишен
прпфесипнален развпј, кприсуејќи ги
резулуауиуе пд сампрефлексијауа.

Авгусу /
Извещуај за реализација на ЛППР
сепуември, 2018

Израбпука на Лишен план за
прпфесипнален развпј

Авгусу /
сепуември, 2018

Насуавници,
сурушни спрабпуници

Насуавници,
сурушни спрабпуници
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Реализирана прпграмска
активнпст

Време на
реализација

Реализатпри

Целна група

Ппстигнати цели
и пстварени ефекти

Суекнауи нпви спзнанија, алауки и пракуики за
едукација на ушенициуе за хплпкаусупу какп
Семинар на уема:
Предмеуен насуавник пп ппјдпвна упшка вп разбиваое на суерепуипи,
Прпфеспри пд Р. Бугарија
„Хплпкаусупу какп ппшеуна упшка: 12 - 14.09.2018
исуприја Ирена
разменеуи искусува ппврзани сп уемауа на
и Р. Македпнија
сппредуваое и сппделуваое“
Младенпвска
семинарпу, направенп вмрежуваое и спрабпука
сп насуавници пп исуприја пд Бугарија и
Македпнија.

Разгледуваое на израбпуениуе
лишни планпви за прпфесипнален
развпј на насуавнициуе

Одпбруваое на израбпуениуе
Лишни планпви за
прпфесипнален развпј

13.09. 2018

17.09. 2018

Анализа на израбпуениуе лишни
планпви за прпфесипнален развпј 15 - 19.10. 2018
и планираое на идни акуивнпсуи

Презенуација на „Впдиш за
инклузивнп пбразпвание премин пд пдделенска вп
предмеуна насуава“

05.10.2018

Насуавници, сурушни
спрабпуници

Дирекупр

Тим за прпфесипнален
развпј

Ресурсен ценуар

Насуавен кадар

Презенуирани кпмпеуенции за прпфесипнален
развпј на насуавнициуе, дпгпвпр за кприсуеое
на внауерещниуе ресурси и распплпжливи
средсува за пбуки надвпр пд ушилищуеуп,
направени измени и ппдгпупвка за финална
израбпука.

Насуавен кадар

Одпбрени Лишни планпви за прпфесипнален
развпј на насуавнициуе и сурушниуе
спрабпуници, спгласнп приприуеуиуе на
ушилищуеуп и распплпжливиуе ресурси.

Ушилищуе,
насуавен кадар

Сурушни спрабпуници,
насуавници
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Изврщена анализа заради дпбрп планираое на
прпфесипналнипу развпј на насуавнипу кадар сп
примена на разнпвидни пблици на сурушнп
успврщуваое спгласнп ппуребиуе на
врабпуениуе и ппефикаснп кприсуеое на
сппсувениуе ресурси на ушилищуеуп.
Презенуиран прирашник щуп ќе им ппмпгне на
насуавнициуе пд предмеуна насуава вп рабпуауа
сп ушенициуе се ппсебни пбразпвни ппуреби
заради плеснуваое на преминпу на ушенициуе
пд ппдделенска вп предмеуна насуава.

Реализирана прпграмска
активнпст

Кпнференција „Еврппас“

Семинар на уема: „Пракуишни
меупди и алауки при рабпуа сп
ушенициуе сп дислексија“

Обука за насуавници пп
предмеупу Граданскп
пбразпвание

Време на
реализација

Наципнална агенција за
еврппски пбразпвни
04 - 06. 11. 2018
прпграми и мпбилнпсу
Еразмус

24.11.2018

05 - 07.12.2018

Инуерна презенуација на уема:
„Примена на инуеракуивна уабла 06 - 07.12.2018
вп насуавауа“

Обука на уема: „Оукриваое и
рабпуа сп надарениуе и
уаленуираниуе ушеници“

15.12.2018

Целна група

Ппстигнати цели
и пстварени ефекти

Одделенски насуавник
Снежа Дпрдиева

Суекнауи спзнанија за рабпуауа на Еврппас
ценуарпу, развиени вещуини за израбпука на
дпкуменуи: Еврппас јазишен паспщ, Еврппас
мпбилнпсу, дпдаупк на диплпма и дпдаупк на
серуификау.

Реализатпри

Лиценцирани уренери
ангажжирани пд
Здружениуе за дислексија
АЈНЩТАЈН

Обушуваши пд БРО

Суекнаи знаеоа за уещкпуииуе сп кпи се
сппшуваау ушенициуе сп дислексија вп ушилница,
Сурушни спрабпуници: развиени вещуини и сппспбнпсуи за примена на
Валенуина Алекспвска,
Дејвиспвауа меупда за кпрекција на
Ана Ауанаскпва
дислексијауа, дискалкулијауа и АДХД и за
примена на пракуишни сурауегиии за рабпуа пд
присуаппу Орупн Гилинхам.

Предмеуен насуавник
Маја Арспвска

Развиени кпмпеуенции на насуавнициуе за
реализација на нпвауа насуавна прпграма пп
Граданскп пбразпвание вп 8 пдделение,
впведени насуавници вп нпвипу присуап вп
насуавауа и ушеоеуп на граданскпуп
пбразпвание сп акуивнп вклушуваое на
ушенициуе.

Насуавен кадар

Суекнауи знаеоа и вещуини за кприсуеое
спвремени меупди и присуапи вп реализација
на насуавауа сп примена на инуеракуивна уабла,
ппдпбрен квалиуеу на насуавауа и
впннасуавниуе акуивнпсуи.

Предмеуен насуавник
Сузана Ппппвска

Обушуваши пд
Ппдпбрени кпнпеуенции вп прпцеспу на
Македпнска аспцијација
пукриваое, рабпуа и ппддрщка на равпјпу на
Дирекупр, сурушни
за надарени и
надаренпсуа кај ушенициуе и примена на
спрабпуници, насуавници
уаленуирани ушеници
ппзиуивни пракуики кпи се дел пд спвремениуе
(МАНТ)
аврппски пбразпвни инсуиууции.
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Реализирана прпграмска
активнпст

Обука на уема „Зајакнуваое на
капациуеуиуе за инклузивнп
пбразпвание“ (БРО, УНИЦЕФ)

Хпспиуации на сууденуи пд
Педагпщки факулуеу „Св.
Климену Охридски“ - Скппје

Време на
реализација

Реализатпри

Целна група

Ппстигнати цели
и пстварени ефекти

20 - 22.12.2018

Обушуваши ангажирани
Дирекупр, сурушни
пд БРО и Канцеларијауа
спрабпуници, насуавници
на УНИЦЕФ

Суекнауи знаеоа и вещуини за иденуификација
на ушеници сп ппсебни пбразпвни ппуреби,
израбпука на Индивидуален пбразпвен план
(ИОП) и негпва примена вп насуавнипу прпцес.

25.12.2018

Прпф. д - р Маријан
Малцев,
педагпг,
Одделенски насуавници,
пдделенски насуавници,
сууденуи
сууденуи

Успещнп реализирани менупрски шаспви пп
физишкп и здравсувенп пбразпвание сп
примена на спвремени меупди и присуапи вп
реализација на насуавауа.

Дирекупр,
сурушни
спрабпуници, насуавници

Суекнауи знаеоа за правауа, пбврскиуе и
пдгпвпрнпсуиуе пд пбласуа на БЗР, сиуе
ппаснпсуи, ризици и мерки за нивнп
пусурануваое на секпе кпнкреунп рабпунп
месуп, унапредена безбеднпсу и здравје при
рабпуа.

Инуерна пбука сп надвпрещни
пбушуваши „Обука за безбеднпсу
и здравје при рабпуа“

15.01.2019

Сурушни лица
пд
АСУЦ „Бпрп
Пеурущевски“ - Скппје

Рабпуни средби на насуавнициуе
пп акуиви

Еднащ
месешнп

Одделенски насуавници,
предмеуни насуавници

Насуавници

Успещна реализација на насуавнипу план и
прпграма.

Одделенски и
предемеуни насуавници

Насуавници, ушеници

Унапредена насуава сп примена на спвремени
меупди. фпрми и уехники на рабпуа, размена на
искусува.

Оувпрени шаспви вп пдделенска и
предмеуна насуава (акуивнпсуиуе
Кпнуинуиранп
ппдеуалнп се заведени вп
извещуај за пувпрени шаспви)
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Реализирана прпграмска
активнпст

Време на
реализација

Сурушни акуиви на пдделенска и
предмеуна насуава (акуивнпсуиуе
Кпнуинуиранп
ппдеуалнп се заведени вп
извещуај за Сурушен акуив)
Впдеое евиденција и
дпкуменуација за
прпфесипналнипу развпј на
насуавнипу кадар
Израбпука на пплугпдищен
извещуај за реализација на
прпграмауа за прпфесипнален
развпј на насуавнипу кадар

Кпнуинуиранп

15.01.2018

Реализатпри

Целна група

Ппстигнати цели
и пстварени ефекти

Дирекупр,
сурушна служба,
пдделенски и
предемеуни насуавници

Насуавници

Сппделени суекнауи знаеоа за унапредуваое
на насуавнп - впспиунауа рабпуа.

Дирекупр,
педагпг,
психплпг

Насуавен кадар

Увид вп прпфесипналнипу развпј на насуавнипу
кадар.

Ушилищуе

Увид вп реализираниуе акуивнпсуи пд
прпграмауа за прпфесипнален развпј на
насуавнипу кадар вп уекпу на првпуп пплугпдие
пд ушебнауа 2018 / 19 гпдина.

Валенуина Алекспвска,
Јагпда Арспвска

Координатори:
Ѓурѓица Баталакова (директор), Јагода Арсовска
Членови:
Валентина Алексовска, Розалина Симоновска, Зорица Мицевска
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Ппдпбруваое на квалиуеупу на насуавауа преку внесуваое на спвремени меупди,фпрми и нагледни средсува вп насуавнипу прпцес;*
згплемуваое на мпуивацијауа и пдгпвпрнпсуа на насуавнициуе за сппсувенп напредуваое;*пспвременуваое на впспиунп-пбразпвнипу
прпцес преку реализираое на Насуавниуе планпви и прпграми;

Реализирана прпграмска активнпст
Израбпука на прпграма за рабпуа на
Сурушнипу акуив вп ушебнауа 2018/2019
Разгледуваое на прпграмауа за рабпуа на
Сурушнипу акуив за ушебнауа 2018 / 2019
гпдина

Впдеое педагпщка дпкуменуација

Време на
реализација
Авгусу, 2018

Авгусу, 2018

Сепуември, 2018

Пренесуваое на пдлуки ппврзани сп
исхранауа преку „Специјал“ - упппл пбрпк и Окупмври, 2018
ужинка дпнесени вп Опщуина Дпрше Пеурпв

Ппддрщка и менупрски щеми

Окупмври, 2018

Реализатпри
Споа Трпеска,
Науаща Бпгауинпска

Целна група
Одделенски
насуавници

Споа Трпеска,
Науаща Бпгауинпска

Одделенски
насуавници

Педагпг
Валенуина
Алекспвска

Одделенски
насуавници

Одделненски
насуавници,
дирекупр,
педагпг

Одделенски
насуавници

Дирекупр
Дурдица Бауалакпва
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Одделенски
насуавници

Ппстигнати цели
и пстварени ефекти
Израбпуена Гпдищна прпграма за Сурушен
акуив.
Заппзнаваое на пдделпенскиуе
насуавници сп акуивнпсуиуе кпи ќе се
реализираау вп уекпу на ушебнауа 2018 /
2019 гпдина.
Правилнп и уреднп впдеое на
педагпщкауа дпкуменуација.

Ппквалиуеуна исхрана ,кулуурнп
пднесуваое вп кујна,ппсупјана спрабпука
сп рпдиуелиуе.
Наспки за правилнп и уреднп впдеое на
прпграма зза менуприраое на насуавнициприправници.

Реализирана прпграмска активнпст

Време на
реализација

Реализатпри

Ппстигнати цели
и пстварени ефекти

Целна група

Инфпрмираое на насуавнициуе за примена
на диференциран присуап на ушеници сп
ПОП и ушеници кпи ппслабп напредуваау вп
Окупмври, 2018
ушеоеуп(за кпи има напд и мислеое) и за
кпи немаме дпбиенп спласнпсу пд
рпдиуелиуе за израбпууваое на ИОП

Дефекуплг
Ана Ауанаскпва

Одделенски насуавници

Изгпувуваое диференциран присуап
спгласнп мпжнпсуиуе ,сппспбнпсуиуе и
ппуребиуе на пвие ушеници и
ппдпбруваое на нивнауа мпменуална
спсупјба.

Презенуација за примена на инуеракуивна
уабла вп насуавауа

Насуавник пп
англиски јазик
Сузана Ппппвска

Одделенски насуавници,
сурушна служба

Заппзнаваое на насуавнициуе сп нашинпу
на примена на инуеракуивнауа
уабла,пспвременуваое на насуавнипу
прпцес.

Декември, 2018

Пдгпвпрни наставници:
Споа Трпеска, Науаща Бпгауинпска
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Реализирана прпграмска
активнпст
Дискусија на кппрдинауприуе на
уема „Приприуеуиуе при
изгпувуваое на прпграмауа за
рабпуа на Сурушнипу акуив за
предмеуна насуава“ (вп
ппнауампщнипу уексу СА)
Изгпувуваое на Гпдищна
прпграма за рабпуа на СА

Даваое напаусувија за ппсеуа на
инуегрална инспекција

Презенуација за примена на
инуеракуивна уабла вп насуавауа

Време на
реализација

24.08.2018

30.08.2018

Сепуември,
2018

06.12.2018

Реализатпри

Целна група

Ппстигнати ефекти

Ирена Младенпвска,
М-р Валенуина
Ппппвска

Насуавници пд предмеуна
насуава

Селекција на приприуеуниуе акуивнпсуи
за ефикасна рабпуа на СА.

Ирена Младенпвска,
М-р Валенуина
Ппппвска

Насуавници пд предмеуна
насуава

Изгпувен дпкумену за инуерпреуираое
на спвремени нашини за реализација на
насуавауа.

Ирена Младенпвска,
М-р Валенуина
Ппппвска и група
ушеници пд 9- уп пдд.

Насуавници пд предмеуна
насуава

Ппдпбруваое на сппсувенауа пракуика и
севкупнауа рабпуа на ушилищуеуп.

Сузана Ппппвска

Насуавници пд предмеуна
насуава

Заппзнаваое сп алаукиуе и нашинпу на
примена на инуеракуивнауа уабла вп
насуавауа, унапредуваое и
пспвременуваое на насуавнипу прпцес .

Координатор: Ирена Младеновска
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СПРАБПТКА СП РПДИТЕЛИТЕ
Цели

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 прпграмска активнпст

Кпнсуруираое на Спвеупу на рпдиуели за
ушебнауа 2018/19 гпдина; Избпр на
преуседауел, заменик преуседауел и
записнишар; Презенуација на гпдищнипу
извещуај на ушилищуеуп за 2017/18 гпдина;
Презенуација на гпдищнауа прпграма на
ушилищуеуп за 2018/19 гпдина; Презенуација на
прпграми за екскурзии за 2018/19 гпдина;
Инфпрмации за исхрана на ушенициуе: упппл
пбрпк (насуава сп прпдплжен пресупј пд I дп III
пдделение) и ужинка (пд IV дп IX пдделение);
Одлука за набавуваое, дисурибуираое и нашин
на плаќаое на деуски списанија наменеу за
ушенициуе пд I дп IX пдделение; Текпвни
инфпрмации.

Дискусија сп Тим на прпсвеуни инспекупри пд
Државен прпсвеуен инспекупрау кпи спрпведуваау
инуегрална евалуација на ушилищуеуп.

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

13.09.2018

На првипу спсуанпк се кпнсуруираще Спвеупу
на рпдиуели за ушебнауа 2018/19 гпдина; Се
избра преуседауел, заменик преуседауел и
записнишар; Присууниуе беа инфпрмирани за
гпдищнипу извещуај пд изминауауа ушебна
2017/18 гпд.; Беще презенуиран гпдищнипу
Преусуавнициуе
Преуседауел на
извещуај на ушилищуеуп за пресупјнауа ушебна
на Спвеупу на
Спвеу на рпдиуели,
2018/19 гпд.; Презенуирана беще прпграмауа
рпдиуели,
дирекупр
за екскурзии за 2018/19 гпд.; Беще дадена
насуавници
инфпрмација за исхранауа на ушенициуе за
упппл пбрпк и ужинка; Се разгпвараще за
нашинпу на дисурибуираоеуп на списанијауа
вп ушилищуеуп; Беа дадени ппуребни
инфпрмации за ппшеупкпу на ушебнауа
2018/19 гпдина.

10.10.2018

Дирекупр,
преуседауел на
Спвеупу на рпдиуели

преусуавнициуе на
Спвеупу на
Тимпу на прпсвеуниуе инспекупри беа заппзнаени
рпдиуели, уим на
сп рабпуауа на ушилищуеуп.
прпсвеуни
инспекупри
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Реализирана прпграмска
активнпст

Избпр на шленпви на кпмисија за
екскурзии; Прпекуи вп ООУ „Мирше
Ацев“ вп ушебнауа 2018/19 гпдина;
Текпвни инфпрмации: (Реализиран
еднпдневен есенски излеу вп
Пеленица- Скппскп за ушеници пд I дп
V пдд.; Планиран еднпдневен есенски
излеу вп Св.Никиуа- Скппска Црна
Гпра; Дневен пресупј за ушенициуе пд
IV пдд.; Исхрана на ушенициуе; Разнп).

Анализа на успехпу и ппведениеуп вп
првпуп уримесешие вп ушебнауа
2018/19 гпдина; Организираое на
Нпвпгпдищнипу хепенинг (предлпзи и
идеи за успещна реализација), какп и
намена на средсувауа; Реализирани
хуманиуарни акции кпи ќе се
спрпведау вп уекпвнипу месец;
Акуивнпсуи кпи се вп уек: Освпени
награди пд ушеници; Акуивнпсуи кпи
се ппврзани сп месецпу на книгауа;
Предлпг бучеу на ппщуинауа за 2019
гпдина; Извещуај пд реализиранипу
еднпдневен излеу вп месупуп
Пеленица- Скппскп); Разнп.

Време на реализација

31.10.2018

22.11.2018

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

Преуседауел на Спвеу на
рпдиуели, дирекупр

На спсуанпкпу беа избрани шленпви на
кпмисијауа за екскурзии; Присууниуе беа
заппзнаени сп планираниуе прпекуи за
пресупјнауа ушебна гпдина; Беще прпшиуан
извещуајпу пд реализиранипу еднпдневен
есенски излеу вп Пеленица за ушенициуе пд I
Преусуавнициуе на
дп V пдд.; Беа дадени инфпрмации за
Спвеупу на рпдиуели,
планиранипу еднпдневен есенски излеу вп
насуавници
Св.Никиуа за ушенициуе пд VI дo IX oдд; Беа
дадени инфпрмации за нашинпу на пдвиваое
на насуавауа вп дневнипу пресупј; Се
разгпвараще за нашинпу на исхранауа на
ушенициуе (дека мпра да се хранау сиуе
ушеници щуп ушау вп паралелки сп
прпдплжен пресупј).

Преуседауел на Спвеу на
рпдиуели, дирекупр

Прпшиуан беще извещуајпу за успех вп првпуп
уримесешие пд пваа ушебна гпдина; Беа
дадени предлпзи за реализација и намена на
средсувауа пд Нпвпгпдищнипу хепенинг;
Присууниуе беа инфпрмирани за
хуманиуарниуе акции прганизирани пд
сурана на ушилищуеуп; Беще дадена
Преусуавнициуе на
инфпрмација за дпбиениуе награди пд
Спвеупу на рпдиуели,
сурана на ушенициуе на изминауиуе
насуавници
наупревари; Беа набрпени спрпведениуе
акуивнпсуи ппврзани сп месецпу на книгауа;
Беще дадена инфпрмација за предлпг
бучеупу на ппщуинауа за 2019 гпдина; Се
прпшиуа извещуајпу пд пдржанипу
еднпдневнипу есенски излеу вп Пеленица Скппскп.
Одговорни наставници:
Координатор: Татјана А.Рафајловска
Членови: Маја Пачемска и Соња Стевкова
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ПДРЖАНИ РПДИТЕЛСКИ И ДРУГИ СРЕДБИ СП РПДИТЕЛИТЕ

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Реализирана прпграмска
активнпст

Опщуа рпдиуелска средба
пд I дп V пдделение

Рпдиуелска пувпрена средба
пд I дп V пдделение

Рпдиуелски средба на нивп
вп II б пдделение

Рпдиуелски средба на нивп на
III в пдделение

Заппзнаваое на рпдиуелиуе сп успехпу и ппведениеуп на ушенициуе и акуивнпсуи за
рабпуа предвидени пд ушилищуеуп вп пдредени перипди

Време на
реализација

Реализатпри

04.09.2018

Одделенски
ракпвпдиуели пд
I дп V пдделение

14.11.2018

Одделенски
ракпвпдиуели и сиуе
предмеуни насуавници
кпи предаваау вп
пдделенска насуава пд
I дп V пдделение

26.09.2018

Одделенски
ракпвпдиуели пд II б
пдделение и дирекупр

14.12. 2018

Одделенски
ракпвпдиуели пд III в
пдделение и дирекупр
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Целна група

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

За рпдиуелиуе

Заппзнаваое на рпдиуелиуе сп насуавнипу
план и прпграма за рабпуа вп ушебнауа
2018-2019 гпдина какп и сп сиуе уекпвни
акуивнпсуи кпи се планирани пд
ушилищуеуп за нареднип перипд .

За рпдиуелиуе

Заппзнаваое на рпдиуелиуе сп
ппкажанипу успех и ппведение на
ушенициуе вп уекпу на првпуп уримесешие .
Заппзнаваое на рпдиуелиуе за напредпкпу
на ушенициуе пп секпј насуавен предмеу.

За рпдиуелиуе

Заппзнаваое и дпгпвпр сп рпдиуелиуе за
упплипу пбрпк вп ушилищуеуп кпе се нуди
пд сурана на „ Специјал “.

За рпдиуелиуе

Заппзнаваое на рпдиуелиуе сп
дисциплинауа на ушенициуе вп III в
пдделенеие и изнапдаое нашини за
ппдпбруваое на спсупјбауа .

Реализирана прпграмска
активнпст

Време на
реализација

Реализатпри

Целна група

25.09.2018
27.11.2018

Одделенски ракпвпдиуел
пд III a пдделение и
дирекупр

За рпдиуелиуе

25.09.2018

Одделенски ракпвпдиуел
пд II г пдделение и
дирекупр

За рпдиуелиуе

Вп уекпу на
гпдинауа
Индивидуални средби на
сппред даден
Одделенски насуавници
рпдиуелиуе сп пдделенскиуе
расппред за секпј пд I дп V пдделение
насуавници пд I дп V пдделение
насуавник (еднащ
вп неделеуа )

За рпдиуелиуе

Рпдиуелски средба на нивп на
III a пдделение

Рпдиуелски средба на нивп на
II г пдделение

Опщуа рпдиуелска средби пд
VI дп IX пдделение

05.09.2018

Одделенски
ракпвпдиуели пд
VI дп IX пдделение
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За рпдиуелиуе

Ппстигнати цели и пстварени ефекти
1. Презенуација на резулуауиуе пд
спрпведене анкеуа вп ушебнауа 2017-2018
гпдина вп
III a пдделенеие
Образлпжение на суавкиуе , какп дел пд
ппплакиуе на рпдиуели кпи се пбрауиле
кај дирекупрпу .
2. Презенуација на прпекупу Ауракуивни
ушилищуа -срекни ушеници-ппдпбар живпу
какп дел пд прпекупу ЕРАЗМУС +
Заппзнаваое на рпдиуелиуе сп
дисциплинауа на ушенициуе вп II г
пдделенеие и изнапдаое нашини за
ппдпбруваое на спсупјбауа .
Планираое на индивидуална средба сп
рпдиуелиуе за насуавнициуе пд I дп V
пдделение .
Заппзнаваое на
рпдиуелиуе сп успехпу и ппведениеуп на
ушенициуе пп секпј насуавен предмеу и
преземаое мерки за ппдпбруваое на
исуипу .
Заппзнаваое на рпдиуелиуе сп насуавнипу
план и прпграма за рабпуа вп ушебнауа
2018-2019 гпдина какп и сп сиуе уекпвни
акуивнпсуи кпи се планирани пд
ушилищуеуп за нареднип перипд .

Реализирана прпграмска
активнпст

Рпдиуелска пувпрена средба
пд VI дп IX пдделение

Индивидуални средби на
рпдиуелиуе сп предмеумиуе
насуавници пд VI дп IX
пдделение

Израбпука на пплугпдищен
извещуај за видпви на спрабпука
сп рпдиуели за ушебнауа 2018 2019 гпдина

Време на
реализација

Реализатпри

15.11.2018

Одделенски
ракпвпдиуели пд VI дп
IX пдделение

Целна група

Вп уекпу на
гпдинауа
сппред даден Предмеуни насуавнициуе
расппред за секпј пд VI дп IX пдделение
насуавник (еднащ
вп неделнп)

Вп месец
декември 2018 и
јануари 2019

Психплпгпу

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

За рпдиуелиуе

Заппзнаваое на рпдиуелиуе сп ппкажанипу
успех и ппведение на ушенициуе вп уекпу на
првпуп уримесешие . Заппзнаваое на
рпдиуелиуе за напредпкпу на ушенициуе пп
секпј насуавен предмеу .

За рпдиуелиуе

Планираое на индивидуална средба сп
рпдиуелиуе за насуавнициуе пд VI дп IX
пдделение . Заппзнаваое на рпдиуелиуе сп
успехпу и ппведениеуп на ушенициуе пп секпј
насуавен предмеу и преземаое мерки за
ппдпбруваое на исуипу .

За ушилищуеуп

Ппднесуваое на извещуај за реализираниуе
акуивнпсуи какп дел пд планираниуе
рпдиуелски средби вп Гпдищнауа прпграма на
ушилищуеуп за ушебнауа 2018 -2019 гпдина

Координатори: Розалинка Симоновска
и Валентина Алексовска
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Цел: Зајакнување на врската родител – наставник – ученик и унапредување на воспитната компонента во воспитно – образовниот
процес во училиштето.

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

3.09.2018

Елена Аппсуплпва,
(насуавник), Слпбпданка
Нишевска (рпдиуел)

Ушеници пд
3а пдд.

Развиен уимски дух меду ушенициуе,
прпмпција на пдделениеуп и
ушилищуеуп на разлишни насуани.

Паууваое сп впз пд Скппје дп Велес и
ппсеуа на рекреауивен ценуар “Гемичии„
(пп ппвпд прпслава на рпденден)

10.09.2018

Споа Трпеска, Кауица
Делевска (насуавници),
Анеуа и Тпмислав Трајкпвски
(рпдиуели)

Ушеници пд
2в пдд.

Заппзнаваое сп железнишки сппбраќај,
развиенп шувсувп за дружеое, забава.

Предаваое на уема “Здравјеуп е вп нащи
раце“

2.10.2018

Маја В.Суаврпв (насуавник),
Свеулана Цвеукпва (рпдиуел)

Ушеници пд
5б пдд.

Заппзнаваое на ушенициуе сп нашинпу
на правилнп пдржуваое на хигиена,
влијаниеуп на хигиенауа врз здравјеуп.

Дпнираое на маишки за ушеници (сп лпгп на
Црвен крсу)

5.10.2018

Билјана Мауеска (насуавник),
Мила Супјанпвска (рпдиуел)

Ушеници пд
4а пдд.

Нпсеое на маишкиуе за време на
хуманиуарни акции, приредби и
слишнп.

Ппсеуа на зпплпщка градина сп
прганизиран превпз и предаваое за
ушенициуе

17.10.2018

Маријана А.Манеска
(насуавник), Билјана
Трајкпвска (рпдиуел)

Ушеници пд
4б пдд.

Заппзнаваое на ушенициуе сп видпви
живеалищуа на живпуниуе.

Реализирана прпграмска активнпст

Пищуваое и снимаое на химна на
пдделениеуп
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Реализирана прпграмска
активнпст

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

Ппсеуа на кинпуека и библипуека
“Другарше“

18.10.2018

Науаща Бпгауинпска, Биљана
Рисуеска (насуавници), Гпран
Мијалкпв (рпдиуел)

Ушеници пд
3б пдд.

Суекнауи сппзнанија за прпекција на
филмпви, развиваое на љубпв кпн
книгауа.

19.10.2018

Билјана Мауеска (насуавник),
Впјислав Младенпвиќ (рпдиуел)

Ушеници пд
4а пдд.

Заппзнаваое на ушенициуе сп видпви на
грпзје, прпцеспу на прпизвпдсувп на белп
и црвенп винп, спруи на винп.

22.10.2018

Маријана А.Манеска, Ангелина
Никплпвска, Билјана Мауеска
(насуавници), Науаща Кузевска
(рпдиуел)

Ушеници пд
4а, 4б и 4в пдд.

Ппсеуа на рабпунп месуп, заппзнаваое сп
нашинпу на прпизвпдсувп на храна,
прпщеука, дружеое меду ушенициуе.

Рпдиуели,
ушеници

Вклушенпсу на рпдиуелиуе вп впспиунппбразпвнипу прпцес, успещна спрабпука
меду насуавник, ушеници и рпдиуели.

Ушеници пд
4б пдд.

Дружеое, развиваое на креауивнпсу,
спрабпука сп рпдиуели, негуваое на
другарсувпуп.

Рпдиуели

Инфпрмирани рпдиуели за
ппсуигнуваоауа и ппведениеуп на
ушенициуе на крајпу на првпуп
уримесешје, сп наспки за надминуваое
на евенууалниуе ппуещкпуии и
прпблеми.

Ппсеуа на винарија “Винар“

Ппсеуа на фабрика за крпасани
"Fancy" - Валандпвп и прпщеука
ппкрај Дпјранскпуп езерп
Реализација на заеднишки пувпрен
шас на ушеници и рпдиуели пп
слпбпдни ушенишки акуивнпсуи
“Кралпу Бен“

Прпекуна акуивнпсу - Другарсувп
(увпреое, илусурации, ппраки)

Оувпрени рпдиуелски средби вп
пдделенска и предмеуна насуава

1.11.2018

5.11.2018

14.11.2018
15.11.2018

Маријана А.Манеска, (насуавник),
Суанше Супјанпвска, Александар
Трајкпвски, Радмила Бпщкпвска,
Александар Алекспвски, Ане
Трајкпвска (рпдиуели), ушеници
Маријана А.Манеска (насуавник),
Рпдне Зафирпвска, Кауерина
Цвеукпвска, Ирена Несупрпвска,
Науаща Кузевска, Ивпна Алекспвска,
Суанше Супјанпвска, Кауерина
Симпнпвска, Маја Илиевска
(рпдиуели)

Одделенски ракпвпдиуели,
предмеуни насуавници
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Време на
реализација

Реализатпр

Дпнираое на пласуишни капашиоа
за кприсуеое на шаспвиуе пп
мауемауика

15.11.2018

Александра Ј.Супјанпски,
Ана Рпбева (насуавници),
Сащп Мицевски (рпдиуел)

Ппсеуа на герпнуплпщки завпд вп
Дпрше Пеурпв

15.11.2018

Маријана А.Манеска
(насуавник), Суанше
Супјанпвска (рпдиуел)

Лица згрижени вп
Герпнуплпщкипу
завпд

Развиваое на ппшиу кпн суариуе лица,
дружеое, разгпвпр.

Ппсеуа на рабпунп месуп (на
градилищуе)

15.11.2018

Елена Аппсуплпва
(насуавник), Тпме
Шубринпски (рпдиуел)

Ушеници пд
3а пдд.

Заппзнаваое сп разлишни прпфесии и сп
прпцеспу на изградба на пбјеку.

Хуманиуарна акција за ушенишка
ппвредена вп сппбраќајна несреќа
(пблека, храна, ппдарпци)

20.11.2018

Маријана А.Манеска
(насуавник), рпдиуели и
ушеници пд 4б пдд.

Реализирана прпграмска активнпст

Ппсеуа на музеј на град Скппје и
рабпуилница за израбпука на
македпнски вез и реплики на
археплпщки прпнајдпци (глинени
садпви)

Прпекуна акуивнпсу -Живпупу и
делпуп на Мајка Тереза

28.11.2018

30.11.2018

Целна група

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

Ушеници пд
1б пдд.

Пплеснп и ппуспещнп спвладуваое на
мауемауишки пперации (спбираое,
пдземаое).

Амелија Асан,
Развиваое на хумани шувсува, медусебнп
ушенишка пд 4б пдд.
ппмагаое, ппддрщка на другарше.

Елена Аппсуплпва
(насуавник), Лазар
Аппсуплпв (рпдиуел)

Ушеници пд
3а пдд.

Заппзнаваое сп археплпщки искппини вп
и пкплу градпу, суекнауи спзнанија за
македпнскипу вез и за археплпщки
прпнајдпци.

Маријана А.Манеска
(насуавник), Ане Јпванпвска,
Диме Ануулевски,
Александра Ппппска,
Алдина Дпрдиев, Ане
Трајкпвска, Александра
Александар Суанше
Блажеска (рпдиуели)

Ушеници пд
4б пдд.

Развиваое на хуманпсуа и ппмагаоеуп на
лудеуп следејќи ги делауа на Мајка Тереза.
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Реализирана прпграмска активнпст

Време на
реализација

Организираое на бесплауен превпз
за разлишни ппсеуи

Елена Аппсуплпва (насуавник),
Тпме Шубринпски, Дејан
Вп уекпу на
Велимирпвиќ, Марија
пплугпдиеуп
Манаилпва, Слпбпданка
Нишевска, Драган Серафимпвски,
Мирпслав Тасевски (рпдиуели)

Прпекуна акуивнпсу - Правилнп и
неправилнп пднесуваое и
изразуваое (увпреое, илусурираое)

5.12.2018

Маријана А.Манеска (насуавник),
Цвеуан Трајкпски, Марина
Кирпска, Јасмина Трајкпвска,
Деница Михаилпвска, Елена
Сибинпвска, Билјана Миуревска,
Маријана Рисуевска (рпдиуели)

Ппсеуа на рабпунп месуп
(прдинација) и предаваое на уема
“Одржуваое на здравје и хигиена на
увп, нпс и грлп“

7.12.2018

Елена Аппсуплпва (насуавник),
Александра Щпуарпвска
(рпдиуел)

Ушеници пд
3а пдд.

Александра Ј.Супјанпски, Ана
Рпбева (насуавници), Гпран
Лазаревски (рпдиуел)

Ушеници пд
1б пдд.

Предаваое на уема “Какп да гп
защуиуиме слухпу?“
Креауивна рабпуилница за бпеое и
украсуваое на глинени садпви пп
ппвпд нпвпгпдищнипу хепенинг

Рабпуилница сп рпдиуели на уема
“Оценуваое, успех, мпуивација“

7.12.2018

Реализатпр

2.12.2018

Билјана Мауеска (насуавник),
рпдиуели, ушеници

14.12.2018

Маријана А. Манеска (насуавник),
рпдиуели
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Целна група

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

Ушеници пд
3а пдд.

Успещна реализација на разлишни ппсеуи,
ушеое надвпр пд ушилищуе, развиваое на
другарсувп.

Ушеници пд
4б пдд.

Ушеници пд
4а пдд.

Ушеници пд
4б пдд.

Развиваое на вещуини за правилнп
изразуваое и пднесуваое, спрабпука сп
рпдиуели, другаруваое.

Суекнауи спзнанија за рабпуниуе пбврски
на еден лекар, правилнп пдржуваое на
хигиена на увп, нпс и грлп.
Суекнауи спзнанија за защуиуа на слухпу
пд прегласна музика и бушава.
Украсени садпви наменеуи за прпдажба
на нпвпгпдищен хепенинг, спбрани
средсува за хуманиуарни цели.
Вклушенпсу на рпдиуелиуе вп впспиунппбразпвнипу прпцес, успещна спрабпука
меду насуавник и рпдиуели, израбпуени
спвеупдавни ппсуери.

Реализирана прпграмска активнпст

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Дпнација на суирпппр и гипс карупн за
украсуваое и уредуваое на
ушилницауа.

17.12.2018

Елена Аппсуплпва (насуавник),
Тпме и Љубинка Шубринпски
(рпдиуели)

Ушеници пд
3а пдд.

Дпнираое на нпвпгпдищни пакеушиоа

17.12.2018

Верка Сурауиева (насуавник),
Марија Крсуевска (рпдиуел)

20.12.2018

Маријана А. Манеска
(насуавник), Билјана
Трајкпвска, Билјана Миуревска,
Маринела Младенпска, Весна
Иванпвска, Радмила
Бпщкпвска, Александра
Анупвска (рпдиуели)

Ушеници пд
4б пдд.

Спрабпука сп рпдиуели, развиваое на
креауивнпсу, упаууваое на мудри мисли и
спвеуи преку израбпуен прпеку.

Израбпука и набавка на кпсуими за
нпвпгпдищна преусуава

Декември,
2018

Споа Трпеска, Кауица
Делевска (насуавници), Споа
Блажеска, Ануица Дпрдеска,
Мери Щанкиуи, Елица
Најдпвска (рпдиуели)

Ушеници пд
2в пдд.

Успещнп реализирана нпвпгпдищна
преусуава.

Дпнираое на нпвпгпдищна елка и
украси

Декември,
2018

Таујана А.Рафајлпвска, Ивана
Нпјкиќ (насуавници), рпдиуели

Ушеници пд
1в пдд.

Празнишнп украсена ушилница, веселп
распплпжение кај ушенициуе.

Дпнираое на прва ппмпщ (ханзапласу,
хидрпген, лекпви)

Декември,
2018

Таујана А.Рафајлпвска, Ивана
Нпјкиќ (насуавници), Ирена
Крсуевска (рпдиуел)

Ушеници пд
1в пдд.

Ппдпбра грижа за здравјеуп на ушенициуе.

Прпекуна акуивнпсу - Капка пример
вреди ппвеќе пд дпжд спвеуи!
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Ушеници пд
1а пдд.

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

Уредена ушилница, суимулауивна средина
за ушеое.

Празнишнп и веселп распплпжение кај
ушенициуе.

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

Декември, 2018

Александра Ј.Супјанпски,
Ана Рпбева (насуавници),
Цвеуанка Никплпвска
(рпдиуел)

Ушеници пд
1б пдд.

Празнишнп украсена ушилница, веселп
распплпжение кај ушенициуе.

Ппсеуа на спбрание на Р.Македпнија

21.12.2018

Маријана А.Манеска,
Ангелина Никплпвска,
Билјана Мауеска
(насуавници), Аниуа
Рисупвска (рпдиуел)

Ушеници пд
4а, 4б и 4в пдд.

Заппзнаваое сп прпсуприиуе и салиуе вп
спбраниеуп, рабпуауа на парламенупу,
разгпвпр сп прауеници.

Креауивна рабпуилница за израбпука
на нпвпгпдищни украси и шесуиуки пп
ппвпд нпвпгпдищнипу хепенинг

24.12.2018

Снежа Дпрдиева, Весна
Бащеска (насуавници),
рпдиуели, ушеници

Ушеници пд
3в пдд.

Израбпуени украси и шесуиуки наменеуи за
прпдажба, спбрани средсува за
хуманиуарни цели.

24.12.2018

Гпрдана Щппкпска, Игпр
Накпвски (насуавници),
рпдиуели, ушеници

Ушеници пд
2г пдд.

Израбпуени украси наменеуи за лпуарија,
спбрани средсува за хуманиуарни цели.

26.12.2018

Науаща Бпгауинпска, Биљана
Рисуеска (насуавници),
рпдиуели

Ушеници пд
3б пдд.

Празнишнп и веселп распплпжение кај
ушенициуе.

27.12.2018

Споа Трпеска, Кауица
Делевска (насуавници),
рпдиуели

Ушеници пд
2в пдд.

Празнишнп и веселп распплпжение кај
ушенициуе.

Реализирана прпграмска активнпст

Дпнираое на нпвпгпдищна елка и
украси

Креауивна рабпуилница за израбпука
на нпвпгпдищни украси

Ппделба на нпвпгпдищни ппдарпци

Ппделба на нпвпгпдищни пакеушиоа
и лпуарија
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Реализирана прпграмска активнпст

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

Друщувени игри на рпдиуели и
ушеници пп ппвпд нпвпгпдищнипу
хепенинг

27.12.2018

Елена Аппсуплпва (насуавник),
рпдиуели, ушеници

Ушеници пд
3а пдд.

Ппгплемп зближуваое меду рпдиуелиуе и
децауа, развиваое на уимски дух, спбрани
средсува за хуманиуарни цели.

Дпнираое на нпвпгпдищни
пакеушиоа

27.12.2018

Маја Пашемска, Зпра Ануевска
(насуавници), Саоа Трпкпвска
(рпдиуел)

Ушеници пд
2б пдд.

Празнишнп и веселп распплпжение кај
ушенициуе.

Нпвпгпдищни преусуави

27.12.2018

Одделенски ракпвпдиуели,
ушеници

Рпдиуели,
ушеници

Успещнп реализирани приредби, спбрани
средсува кпи ќе се искприсуау за
хуманиуарни цели.

Нпвпгпдищни прпдажни базари
(украси, храна)

27.12.2018

Одделенски ракпвпдиуели,
рпдиуели, ушеници

Рпдиуели,
ушеници

Спбрани средсува кпи ќе се искприсуау за
хуманиуарни цели.

27.12.2018

Дирекупр, предмеуни
насуавници, пдделенски
ракпвпдиуели на паралелкиуе
пд VI дп IX пдд., рпдиуели,
ушеници

Ушеници пд
предмеуна
насуава

Развиенп шувсувп за дружеое, забава,
спбрани средсува кпи ќе се искприсуау за
хуманиуарни цели.

Нпвпгпдищна забава за ушеници пд
предмеуна насуава

Координатори:
Сузана Поповска, Валентина Алексовска
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Прпмпвираое и маркеуинг на ушилищуеуп какп и на целпкупниуе ушилищни акуивнпсуи.
Рекламираое, прпмпвираое, израбпууваое на прпмпуивен мауеријал за најзнашајниуе ушилищни
акуивнпсуи.

Реализирана прпграмска активнпст

Време на реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

Свешен прием на првашиоауа

03.09.2018

ООУ ,,Мирше Ацев“

Ушилищуе,
ушеници и
ппщирпкауа јавнпсу

Афирмација на ушилищуеуп преку WEB
сурана на Опщуинауа.

Ден на Опщуинауа

20.09.2018

ООУ ,,Мирше Ацев“

Ушилищуе,
ушеници и
Акуивнпсуи на WEB сурана на ппруали и ТВ.
ппщирпкауа јавнпсу

Прпмпвираое на ушилищуеуп преку
ппсеуа и ушесувп вп акуивнпсуи вп
МКЦ - ликпвен ценуар (Шпвекпу и
прирпдауа; израбпука на предмеуи пд
рециклиран мауеријал)

Ушеник Сара Цвеукпва,
Ушилищуе,
Нпември/декември, пдделенски насуавник ушеници и
2018
Маја Василевска
ппщирпкауа јавнпсу
Суаврпв

Афирмираое на ушилищуеуп.

Ппмпвираое на ушилищуеуп преку веб
суранауа на ппщуинауа - Хуманиуарен
кпнцеру вп спрабпука сп Македпнска
Филхармпнија
(пдржан вп ООУ „Мирше Ацев“)

Одгпвпрнп лице пд
Опщуина, пдделенски
Ушилищуе,
насуавник Маја
ушеници и
Василевска Суаврпв, ппщирпкауа јавнпсу
дирекупр

Афирмираое на ушилищуеуп.

Прпмпвираое на ушилищуеуп преку веб
суранауа на ппщуинауа-Нпвпгпдищен
хепенинг

Декември, 2018

Декември, 2018

пдгпвпрнп лице пд
Опщуина
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Щирпк
аудиуприум

Афирмираое на ушилищуеуп.

Реализирана прпграмска активнпст

Време на
реализација

Ппмпвираое на ушилищуеуп преку веб
суранауа на ппщуинауа-Нпвпгпдищен
хепенинг

Декември, 2018

Прпмпвираое преку веб сурани
:fakulteti.mk и deca.mk-Суауија за
ушенишкауа Сара Цвеукпва кпја
ушесувува на мнпгу ликпвни и
лиуерауурни кпнкурси (псвпенп мнпгу
награди)

Одбележуваое на смрууа на Мирше
Ацев

Реализатпр

Целна група

Одгпвпрнп лице пд
Щирпк аудиуприум
Опщуина

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

Афирмираое на ушилищуеуп.

14.12.2018

Ушеник, нпвинар,
пдделенски
насуавник - Маја
Василевска Суаврпв

Насуавници,
ушеници,
рпдиуели

Афирмираое на ушилищуеуп на WEB сурана на
ппруали fakulteti.mk и deca.mk.

04.01.2019

ООУ ,,Мирше Ацев“

Ушеници

Одбележан денпу на Мирше Ацев.

Одговорни наставници: Соња Трпеска , Ана Робева,Маја
Василевска Ставров, Дејан Гацевски, Гоце Колечевски
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НАЧИНИ НА ИНФПРМИРАОЕ НА РПДИТЕЛИТЕ И ЈАВНПСТА
Инфпрмираоеуп на рпдиуелиуе за слушуваоауа вп ушилищуеуп и ппсуигнуваоауа на ушенициуе се псуварува преку ппвеќе фпрми и упа:

Инфпрмации исуакнауи на пгласнауа уабла вп ушилищуеуп

Инфпрмации наведени вп брпщурауа за ушилищуеуп.

Инфпрмации дадени за време на рпдиуелски средби
Инфпрмации дадени за време на приемни денпви
Инфпрмации дадени за време на пувпрени денпви
Инфпрмации дадени пд преусуавнициуе вп Спвеупу на рпдиуели
и преусуавнициуе на Ушилищнипу пдбпр
Инфпрмации пбјавени вп ушилищниуе весници „Бумеранг“

Инфпрмации наведени вп евиденунипу лису за ппсуигаоауа
на ушеникпу
Инфпрмации наведени вп ппщуинскипу весник.

Инфпрмации пбјавени на веб суранауа на ушилищуеуп:
www.oumirceacev.edu.mk
Инфпрмации пд прпекуи и насуани ( прием на
првашиоа ,зеленп знаме, ерзмус плус,
хуаниуарни акции и др.)
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Цели и задачи Впспиунп - пбразпвнауа рабпуа на пва прпграмскп ппдрашје ја планиравме сп цел да се суавау вп педагпщка функција
сиуе ресурси щуп мпже да ги ппнуди лпкалнауа средина за ппуспещнп псуваруваое на прпграмскиуе задаши на ушилищуеуп. Преку пва
ппдрашје ги псуваривме следниуе задаши: *искприсууваое на сурушни, кулуурни и мауеријални мпжнпсуи на лпкалнауа средина за
ппдпбруваое на квалиуеупу на впспиунп - пбразпвнауа дејнпсу на ушилищуеуп; *размена на знаеоа, мислеоа и искусува сп
насуавнипу кадар и сурушниуе спрабпуници пд ппщуинскиуе пснпвни ушилищуа;*прганизираое прпслави на празници и јубилеи,
кулуурнп - умеунишки, пбразпвни, сппруски и други манифесуации сп другиуе ушилищуа пд ппщуинауа и лпкалнпуп население.
Реализирана прпграмска активнпст

Спрабпука сп Секупрпу за пбразпвание при
Опщуина Дпрше Пеурпв

Ушесувп на сппруски манифесуации
прганизирани пд Опщуинауа (акуивнпсуиуе се
заведени вп извещуајпу за Ушилищен сппру)

Еднпдневен сппруски насуан за ушенициуе пд
првп пдделение прганизирани пд Опщуина
Дпрше Пеурпв и Open Fun Football Schools

Време на
реализација

Сепуември декември, 2018

Сепуември декември, 2018

11.09.2018

Реализатпри

Дирекупр,
сурушни спрабпуници,
насуавници, сурушен уим
пд Опщуинауа

Целна
група

Ушилищуе,
насуавен кадар

Шленпви на
сппруски секции,
пдгпвпрни насуавници
Ушеници пд
Илија Јанкпвски и Злаукп
ппщуинскиуе
Шубринпски,
пснпвни ушилищуа
ушеници пд VI дп IX
пдделение
Преусуавници пд
прганизацијауа
Оувпрени забавни
Фудбалски Щкпли Дпрше Пеурпв, пдгпвпрни
насуавници - уренери: Ушеници пд I пдд.
Јагпда Арспвска,
Славица Маркпвска, Ана
Рпбева, Маја Пашемска,
ушеници пд првп
пдделение
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Ппстигнати цели
и пстварени ефекти

Унапредена впспиунп - пбразпвна
дејнпсу на ушилищуеуп, дадени
инфпрмации за реализација на
акуивнпсуиуе вп ушилищуеуп,
навременп прауени ппуребни
ппдаупци и пппплнеуи прегледи,
дпбиена сурушна ппмпщ и спрабпука.

Развиен сппруски и наупреварувашки
дух кај ушенициуе, спрабпука и
медусебнп дружеое.

Развиен на сппрускипу дух кај
ушенициуе, медусебна спрабпука,
дружеое и забава.

Реализирана прпграмска активнпст

Ушесувп на ушилищуеуп вп акуивнпсуи при
реализација на прпграмауа за пдбележуваое на
20 Сепуември - Ден на ппщуинауа (јавен насуап
на ушенициуе, ушесувп вп крпс наупревар и
сппруски забавни игри - Open Fun Football
Schools)

Акција за дпделуваое рефлекуирашки
приврзпци вп фпрма на мешиоа на ушенициуе
пд првп пдделение щуп е дел пд наципналнауа
кампаоа „Јас внимавам“ вп прганизација на
ОКТа АД - Скппје, ппддржана пд МВР

Ушесувп вп реализација на прпекупу „Од
ценуарпу кпн периферијауа: Кулуурауа какп
алаука за спцијален развпј“ - Креауивен свеу за
сиуе деца ппдеднаквп вп прганизација на
Керакамика ТП - Скппје, ппддржан пд град
Скппје и Опщуина Дпрше Пеурпв

Време на
реализација

17 - 21.09.2018

18.09.2018

Сепуември нпември, 2018

Реализатпри

Градпнашалник,
преусуавници пд
лпкалнауа
сампуправа,
дирекупр,
сурушни
спрабпуници,
насуавници,
пдгпвпрни
насуавници,
ушеници

Врабпуенп лице вп
ОКТА АД - Скппје,
дирекупр,
ракпвпдиуели на
паралелки
и ушеници пд
првп пдделение

Целна група

Ппстигнати цели
и пстварени ефекти

Изразенп ппшиууваое кпн ликпу и
делпуп на македпнскипу
ревплуципнер Дпрше Пеурпв,
Преусуавници пд
унапредена спрабпука сп Опщуинауа,
лпкалнауа сампуправа, анимирани ушеници и афирмиранп
дирекупри, насуавен
ушилиищуе, развиен сппруски и
кадар, ушеници пд
наупреварувашки дух кај ушенициуе,
ппщуинскиуе пснпвни ппууикнау инуерес за слущаое деуска
ушилищуа, градани на
музика и пееое деуски песнишки,
ппщуинауа
развиени паурипуски шувсува,
негуваое на кулуурниуе и
урадиципнални вреднпсу, медусебнп
дружеое и спрабпука.

Ушеници пд I пдд.

Едуцирани ушеници за придпбивкиуе
пд нпсеоеуп на рефлекуирашкиуе
приврзпци заради згплемена
видливпсу и безбеднпсу на децауа вп
улпга на пещаци и велпсипедисуи,
суекнауи вещуини за правилнп
прикашуваое на приврзпциуе на
видливп месуп на пблекауа,
ушилищнипу ранец или велпсипедпу.

Изврщенп зајакнуваое на
Умеуник Таујана
капациуеуиуе на децауа пд разлишни
Бпгпевска, дирекупр,
спцијални средини преку нивнп
педагпг, психплпг,
вклушуваое вп креауивни
Ушеници пд спцијалнп
ракпвпдиуели на
рабпуилници за керамишкауа
загрпзени семејсува пд
паралелки, 10
умеунпсу, прпмпција на деускиуе
ппщуина Дпрше Пеурпв
ушеници пд IV дп IX
права, спцијализација и здружуваое
пдд. и нивниуе
на децауа пд целнауа група сп деца пд
рпдиуели / суарауели
дневнипу ценуар вп Првауа деуска
амбасада вп свеупу Медащи.
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Дпнација на свеулпсни елешиоа - акција
„Заеднп за ппгплема безбеднпсу вп
сппбраќајпу - безбедни првашиоа“
прганизирана пд РСБСП и Триглав
псигуруваое
Ушесувп на лиуерауурен и ликпвен кпнкурс на
уеми „И јас умеам да щуедам“ и „Щуп знаши
псигуруваоеуп на дпмпу и семејсувпуп за
мене“ пп ппвпд пдбележуваоеуп на 31
пкупмври - Свеускипу ден на щуедеоеуп и 1
нпември - Свеускипу ден на псигуруваоеуп вп
прганизација Нарпднауа банка на Република
Македпнија, Минисуерсувпуп за финансии и
Агенцијауа за супервизија за псигуруваое

Време на
реализаија

01.10.2018

01 - 15.10.2018

Едукација на ушенициуе за функципнираое на
Опщуинaуа и нејзиниуе сурукуури

08.10.2018

Дпнација на сппруска ппрема и реквизиуи вп
(дпнаупр Опщуина Дпрше Пеурпв вп спрабпука
сп Open Fun Football Schools и Опщуински
спјуз на ушилищен сппру Дпрше Пеурпв)

09.10.2018

Реализатпри

Целна
група

Пплициски службеници
пд РСБСП, дирекупр,
ракпвпдиуели на
Ушеници пд I пдд.
паралелки, ушеници
пд првп пдделение

Ппстигнати цели
и пстварени ефекти
Едуцирани ушеници за правилнп ушесувп
вп сппбраќајпу какп пещаци и за
придпбивкиуе пд нпсеоеуп на
свеулпсниуе елешиоа заради згплемена
видливпсу и безбеднпсу на децауа вп
сппбраќајпу.

Преусуавници пд
Нарпдна банка на РМ,
Ппууикнауа креауивнпсу, имагинација и
Минисуерсувпуп за
криуишкп размислуваое кај ушенициуе
финансии и Агенцијауа
Ушеници пд
при спздаваоеуп увпрби на уемиуе за
за супервизија за
пснпвни ушилищуа
щуедеое и псигуруваое, псвпени награди
псигуруваое,
и афирмирани ушеници.
пдделенски насуавници,
ушеници пд V пдд.
Градпнашалник,
други врабпуени вп
Опщуинауа,
Прпщирени знаеоа за рабпуауа на
пдделенски насуавници
Градпнашалникпу и Опщуинауа какп
Маја В. Суаврпв, Славица Ушеници пд V пдд. инсуиууција и нашиниуе на рещаваое на
Маркпвска и Валенуина
јавниуе пращаоа и прпблеми вп
Таншевска,
ппщуинауа.
ушеници пд пеууп
пдделение
Спрабпуник за сппру вп
Опщуина Дпрше Пеурпв,
Збпгауени кабинеуи сп сппруска према и
Преуседауел на
реквизиуе за унапредуваое на насуавнауа
Опщуински спјуз на
Ушилищуе,
рабпуа пп физишкп и здравсуенп
ушилищен сппру,
насуавници,
пбразпвание, унапредена спрабпука сп
предмеуни насуавници
ушеници
Open Fun Football Schools и Опщуински
Злаукп Шубринпски и
спјуз на ушилищен сппру Дпрше Пеурпв.
Илија Јанкпвски,
пдделенски насуавници
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Ушесувп на кпнкурс за ликпвни и лиуерауурни
увпрби на уема „Защуиуа пд ппжари и
ппжарникарсувп“ прганизиран пд Опщуински
прпуивппжарен спјуз „Дпрше Пеурпв“

Време на
реализаија

01.11 2018

Ушесувп на Традиципнален ппщуински
прпуивппжарен квиз наупревар 2018
прганизиран пд ОППС „Дпрше Пеурпв“

01.11 2018

Ушесувп на ппщуински лиуерауурен кпнкурс на
уема „Мпјауа ппщуина“

12.11.2018

Ушесувп вп пдбележуваое на 14 Нпември - Ден
на пслпбпдуваое на Дпрше Пеурпв

14.11.2018

Следеое на деуски фесивал „Спнауа“ и ушесувп
на лиуерауурнп шиуаое на уема „Мпјауа
ппщуина“ пп ппвпд 14 Нпември - Ден на
пслпбпдуваое на Дпрше Пеурпв

14.11.2018

Реализатпри
Одгпвпрни лица пд
Опщуинскипу
прпуивппжарен спјуз,
насуавници,
ушеници пд I дп IX пдд.

Целна
група

Ппстигнати цели
и пстварени ефекти

Ппууикнау инуерес за лиуерауурнп и
Ушеници пд
ликпвнп увпреое кај ушенициуе,
ппщуинскиуе
анимирани ушеници и афирмација на
пснпвни ушилищуа
ушилищуеуп.

Преусуавници пд ОППС
„Дпрше Пеурпв“,
дирекупр,
Ушеници пд
Развиен наупреварувашки дух,
педагпг, психплпг,
ппщуинскиуе
прпщирени знаеоа и медусебнп
пдгпвпрен насуавник
пснпвни ушилищуа
дружеое.
Гпце Кплешески,
ушеници пд VI и VII пдд.
Одделенски насуавници,
предмеуни насуавници пп
Ушеници пд
Ппууикнау инуерес за лиуерауурнп
македпнски јазик,
ппщуинскиуе
увпреое кај ушенициуе, анимирани
пдгпвпрен насуавник
пснпвни ушилищуа ушеници и афирмaција на ушилищуеуп.
Павлина Огненпвска,
ушеници пд II - IX пдд.
Градпнашалник,
Преусуавници пд
преусуавници пд
лпкалнауа
Негуваое на исуприскиуе вреднпсуи,
лпкалнауа сампуправа,
сампуправа,
ппкажана ппшиу кпн знашајни
дирекупр,
дирекупри,
исуприски насуани и развиени
сурушни спрабпуници,
насуавен кадар,
паурипуски шувсува, медусебна
насуавници,
ушеници,
спрабпука и дружеое.
пдгпвпрни насуавници,
градани на
ушеници
ппщуинауа
Ппууикнау инуерес за слущаое деуска
музика и пееое деуски песнишки,
Градпнашалник,
развиени увпрешки вещуини и инуерес
пдгпвпрни лица пд
Ушеници пд
за лиуерауурнп увпреое кај
лпкалнауа сампуправа,
ппщуинскиуе
ушенициуе, развиен паурипуски дух,
насуавен кадар,
пснпвни ушилищуа
негуваое на кулуурниуе вреднпсуи,
ушеници, рпдиуели
анимирани ушеници и афирмиранп
ушилищуе
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Ушесувп на лиуерауурен кпнкурс на уема „Мпќуа
на шиуаоеуп - Клименупва живпуна сила“
распищан пп ппвпд празникпу Св. Климену
Охридски

Ушесувп на
Републишкипу деуски лиуерауурен фесуивал
„Ракауки 2019“ – Скппје

Ушесувп на 12 - уа Медунарпдна ликпвна
излпжба за деца и младинци „Флпра и фауна извпр на живпупу и убавинауа“ вп прганизација
на деуски ликпвен ценуар - Скппје - Здружение
на ликпвниуе педагпзи , Република Македпнија

Оувпрен ден на СУГГС „Кпшп Рацин“ за
ушенициуе пд девеууп пдделение (заеднишки
рабпуиници)

Дисурибуција на бесплауни јпгуруи за
ушенициуе и едукација и прпмпција на млешни
прпизвпди вп прганизација на Опщуина Дпрше
Пеурпв и Млекара Здравје Радпвп

Време на
реализаија

Реализатпри

Целна
група

Ппстигнати цели
и пстварени ефекти

19.11.2018

Преусуавници пд Градскауа
библипуека „Браќа
Миладинпвци“ – Скппје,
ценурална
библипуека„Другарше,“
предмеуни насуавници:
Павлина Огненпвска,
Веселинка Јаневска и
Јасна Мауевска,
насуавници,
ушеници пд VI дп IX пдд.

Ушеници пд
пснпвни
ушилищуа

Прпщирени знаеоа за ликпу и делпуп на
Св. Климену Охридски, ппууикнау инуерес
кај ушенициуе за лиуерауурнп увпреое,
псвпени награди и афирмирани ушеници

26.11.2018

Одделенски насуавник
Маја В. Суаврпв,
ушенишка
Сара Цвеукпва
пд V б пдд.

Ушеници пд
пснпвниуе
ушилищуа

Ппууикнау инуерес за лиуерауурнп
увпреое кај ушенициуе и афирмирани
ушеници.

28.11.2018

Врабпуени лица вп
деускипу ликпвен ценуар,
предмеуен насуавник
Влаукп Кпсупвски, ушеници
-дпбиуници на награди,
рпдиуели

Ушеници пд
пснпвниуе
ушилищуа

Развиени увпрешки и креауивни
сппспбнпсуи кај ушенициуе за ликпвнп
изразуваое, ппууикнау инуерес за
ликпвнп увпреое, развиена екплпщка
свесу, анимирани ушеници и афирмиранп
ушилищуе..

03.12.2018

Прпфеспри,
Заппзнаени ушеници сп
психплпг, ракпвпдиуели на
рабпуауа на среднпуп ушилищуе,
Ушеници пд IX
паралелки,
прпфесипнална приенуација на
пдд.
ушеници пд девеууп
ушенициуе, прпдлабпшена спрабпука
пдделение
ппмеду ушилищуауа и медусебнп дружеое.

18.12.2018

Едуцирани ушеници за придпбивнкиуе пд
Врабпуени лица пд
уппуребауа на млекпуп и млешниуе
Млекара Здравје Радпвп, Ушеници пд I дп
прпизвпди вп исхранауа за здравјеуп и
дирекупр, ракпвпдиуели на
IX пдд.
правилнипу развпј на децауа, направена
паралелки, ушеници
прпмпција на млешни припзвпди.
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Предаваое на уема „Защуиуа пд пеуарди за
ушенициуе“ прганизиранп пд Опщуина Дпрше
Пеурпв и Универзиуеуска клиника за пласуишна и
рекпнсурукуивна хирургија

Едукауивнп предаваое „Защуиуа и спасуваое пд
елемануарни неппгпди“ прганизиранп пд
Опщуина Дпрше Пеурпв и Дирекција за защуиуа и
спасуваое

Нпвпгпдищна уеауарска преусуава „Дедп Мраз
вп приказниуе“ и ппделба на нпвпгпдищни
пакеушиоа на ушенициуе пд првп пдделение вп
прганизација на Опщуина Дпрше Пеурпв

Хуманиуарна акција пд јавен инуерес пп ппвпд
Нпвауа 2019 гпдина прганизирана пд Опщуина
Дпрше Пеурпв

Дпделуваое сурушна лиуерауура, елекурпнска
уабла и дидакуишки кууии за реализација на
насуава пп мауемауика

Време на
реализаија

20.12.2018

24.12.2018

26.12.2018

26.12.2018

12.12.2018
26.12.2018

Реализатпри

Целна
група

Ппстигнати цели
и пстварени ефекти

Предаваш д - р
Едуцирани ушеници за ппаснпсуиуе пд
Благпја Србпв,
уппуребауа на пеуардиуе и щуеуниуе
сурушни спрабпуници, Ушеници пд VI дп IX
ппследици пп здравјеуп и развиена
насуавници,
пдд.
свесу кај ушенициуе защуиуа на свпеуп
ушеници пд
здравје.
VI дп IX пдд.
Тим на предаваши пд
Дирекција за защуиуа и
спасуваое,
педагпг, психплпг,
ракпвпдиуели на
паралалки,
ушеници пд щесуп
пдделение
Шленпви на Спвеупу на
Опщуина Дпрше Пеурпв,
акуери,
сурушни спрабпуници,
пдделенски
насуавници,
ушеници пд првп пдд.
Преусуавници пд
лпкалнауа сампуправа,
дирекупр,
педагпг, психплпг,
група ушеници сп
нивниуе рпдиуели

Ушеници пд VI пдд.

Едуцирани ушеници за сампзащуиуа и
правилнп ппсуапуваое при ппжари,
ппплави и земјпуреси, ппделени
флаери и унапредена спрабпука сп
Дирекцијауа за защуиуа и спасуваое.

Ппууикнау инуерес кај ушенициуе за
следеое на уеауарски преусуави,
суекнауи навики за кулуурнп
Ушеници пд I пдд.
пднесуваое вп кулуурни усуанпви,
веселп пдбележуваое на Нпва гпдина и
ведрп распплпжение.
Дпделени хуманиуарни пакеуи сп храна
Ушеници пд
и хигиенски мауеријали на семејсувауа
ппщуинскиуе
вп спцијален ризик на ушеници пд
пснпвни ушилищуа и
пснпвниуе ушилищуа, развиена свесу за
нивниуе рпдиуели
медусебна ппмпщ и хуманпсу на делп.

Збпгауен библипуекарен фпнд сп
Преусуавници пд
сурушна лиуерауура и насуавни
лпкалнауа сампуправа,
Ушилищуе,
ппмагала за ппуспещна реализација на
дирекупр,
насуавници, ушеници
насуавауа пп мауемауика пд првп дп
сурушни спрабпуници
щесуп пдделение.
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Време на
реализаија

Реализатпри

Целна
група

Ппстигнати цели
и пстварени ефекти

Спрабпука сп ппщуинскиуе пснпвни ушилищуа и
сп други впспиунп - пбразпвни усуанпви и
инсуиууции

Сепуември декември, 2018

Дирекупр, сурушни
спрабпуници,
насуавници

Насуавен
кадар

Разменеуи знаеоа и искусува, унапредуваое
на впспиунп - пбразпвнауа дејнпсу,
ппдигнауп кулуурнп - пбразпвнп нивп и
медусебна спрабпука.

Ппсеуа на ппщуински пснпвни ушилищуа пп
ппвпд пдбележуваое на Денпви на ушилищуауа

Сепуември декември, 2018

Дирекупр,
сурушни спрабпуници,
насуавници

Опщуински
пснпвни
ушилищуа

Унапредена спрабпука сп ппщуинскиуе
пснпвни ушилищуа, ппдигнауп кулуурнп –
пбразпвнп нивп и развиени паурипуски
шувсува.

Сепуември декември, 2018

Здравсувени рабпуници
пд Ппликлиника
Дпрше Пеурпв,
педагпг,
психплпг,
ракпвпдиуели на
паралелки,
ушеници

Ушеници пд
I дп IX пдд.

Едуцирани ушеници за правилнп пдржуваое
на забиуе и превенција пд бплесуи на забиуе,
увид вп здравсувенауа спсупјба на
ушенициуе, следеое на развпјпу на
ушенициуе и превенција пд заразни
забплуваоа.

Сепуември декември, 2018

Дирекупр, ракпвпдиуели
на паралалки,
хаусмајсупр,
ушеници пд I дп IX пдд.

Ушилищуе,
ушеници

Развиена екплпщка свесу за грижа и защуиуа
на живпунауа средина, ппууикнау
наупреварувашки дух ппмеду ушенициуе,
примени дпнации на уешен сапун за
ппуребиуе на ушилищуеуп и афирмација на
ушилищуеуп.

Сепуември декември, 2018

Преусуавници пд
пплицискауа суаница
Дпрше Пеурпв, дирекупр,
сурушни спрабпуници,
насуавници

Ушеници,
ушилищуе

Спздадена безбедна средина за ушенициуе,
разменеуи знаеоа и искусува за пдржуваое
на јавен ред и мир, превенција пд насилсувп,
превенција пд уппуреба на пеуарди и други
пирпуехнишки средсува.

Спрабпука сп Ппликлиника Дпрше Пеурпв
(акуивнпсуиуе се заведени вп извещуајпу за
Грижа за здравјеуп на ушенициуе: едукауивни
рабпуилници, сисуемауски прегледи,
вакцинации, супмауплпщки прегледи и
залеваое заби)

Ушесувп вп екплпщкауа акција прганизирана пд
ПАКОМАК за спбираое на пласуишни ПЕТ
щищиоа

Спрабпука сп Пплициска суаница Дпрше Пеурпв
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Спрабпука сп Опщуина Дпрше Пеурпв,
усуанпви и преупријауија

Време на
реализаија

Реализатпри

Градпнашалник,
врабпуени вп лпкалнауа
сампуправа,
врабпуени вп усуанпви и
Сепуември преупријауија,
декември, 2018
дирекупр,
Ушилищен пдбпр,
админисурауивна
служба

Целна
група

Ушилищуе

Ппстигнати цели
и пстварени ефекти

Перманенуна спрабпука сп лпкалнауа
сампуправа, усуанпви и преупријауија,
ппдпбрени услпви за рабпуа на ушилищуеуп
и пбезбедена финансиска и друга ппмпщ.

Ушесувп вп прпслави на празници, јубилеи сп
академии , кулуурни манифесуаци,
Сепуември прпмпции и други акуивнпсуи пд јавен
декември, 2018
инуерес

Преусуавници пд
Развиени паурипуски шувсува кај ушенициуе,
лпкалнауа сампуправа,
врабпуениуе и лпкалнпуп население,
дирекупр,
Градани жиуели на
ппууикнау инуерес за негуваое на
сурушни спрабпуници,
ппщуинауа
кулуурниуе урадициии и прпмпција на
насуавници,
пбјекуи за ппдпбруваое на услпвиуе за
ушеници
живпу.

Одбележуваое на 76 гпдини пд смрууа на
Мирше Ацев сп пплпжуваое на свежп цвеќе
пред бисуауа на нарпднипу херпј и
лиуерауурнп шиуаое

Дирекупр,
психплпг,
Преусуавници пд
пдгпвпрен насуавник
Спјузпу на бпрциуе,
Павлина Огненпвска,
насуавен кадар,
насуавници,
ушеници
ушеници, преусуавници
пд Спјузпу на бпрциуе

Унапредена спрабпука сп Спјузпу на
бпрциуе, развиени паурипуски шувсува,
изразена ппшиу кпн делпуп на нарпднипу
херпј Мирше Ацев, ппууикнау инуерес за
лиуерауурнп увпрещувп и медусебнп
дружеое.

Валенуина Алекспвска
Павлина Огненпвска

Презенуација и дпкуменуираое на
реализираниуе акуивнпсуи пд ппдрашјеуп
Спрабпука на ушилищуеуп сп лпкална
средина вп уекпу на првпуп пплугпдие пд
ушебнауа 2018 / 19 гпдина.

Израбпука на пплугпдищен извещуај за
спрабпука на ушилищуеуп сп лпкалнауа
средина

04.01.2019

14.01.2019

Ушилищуе

Членови на тимот:
Валентина Алексовска, Павлина Огненовска,
Зорица Мицевска, Верка Стратиева, Маја Пачемска
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цели :Подобрување на квалитетот на наставата,проширување и продлабочување на знаењата,размена на
искуства,стекнување културни навики при патување со група и при следење на културен настан.
Задачи: учи да го негува правоговорот,да стекнува навика за одење на културни настани,да создава критички однос кон
општеството преку следење на претстави...

Реализирана прпграмска
активнпст

Време на
реализација

Преусуава „Здравкп забправкп“КИЦ (Салпн19-19)

12.11.2018

Ушеници
и насуавниципд 1 и 4
пдд.

Ушеници пд
1 дп 4 пдд.

Убавпраспплпжение, смеа, ппущуенпсу,
извлекуваое ппука за искпренуваое на лпщи
навики.

05 - 06.12.2018

Ушеници
и насуавници пд
пдделенска насуава

Ушеници пд
пдделенска насуава

Сфауена спдржина и ппракауа на
драмауизиранауа сказна,се заппзнаа сп
балеупу и балеускиуе акуери

07.12.2018

Ушеници
и насуавници пд 6 дп
9 пдд.

Ушеници пд
6 дп 9 пдд.

Сфауена спдржина и ппракауа на филмпу, се
заппзнаа сп жанрпу на филмпу, ушау за
кулуурнп пднесуваое вп авупбус, кинп сала и
градау љубпв кпн филмскауа умеунпсу.

25.12.2018

Ушеници
и насуавници пд
2 в,3 б,5а и 5 в

Ушеници пд
2 в,3 б,5 а и 5 в

Преку филмпу прпследен сп музика, смеа,
суекнаа знаеоа за правилен пднпс кпн
лугеуп, семејсувпуп и щуп знаши упа кпга
дпадаау семејниуе празници вп кпи
сппделуваме љубпв едни кпн други.

28.12.2018

Ушеници и
насуавници пд
пдделенска насуава

Ушеници пд пдд.
насуава

Сфауена спдржина и ппрака на
драмауизиранауа приказна,се заппзнаа сп
уеауарпу и акуериуе, нушија преку ппсеуа на
уеауар ппвеќе за Нпвауа гпдинауа и какп ја
празнуваме, урадиција и пбишаи.

МОБ-балеуска преусуава
„Пеуар Пан“

Ппсеуа на кинп Милениумфилм „Опасни тверки“

Ппсеуа на кинп Милениум цруан филм „Гринш“

Драмски уеауар ,
преусуава за деца
„Дедп Мраз и Црвенкапа“

Реализатпр
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Целна група

Ппстигнати цели и пстварени
ефекти

Одговорни наставници:
Катица Делевска,Павлина Огњановска, Билјана
Матеска,Јасна Матевска,Веселинка Јаневска

ВПННАСТАВНИ АКТИВНПСТИ СП УЧЕНИЦИТЕ
УЧЕНИЧКП НПВИНАРСТВП

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Реализирана прпграмска
активнпст

Цели: Инфпрнираое, заппзнаваое, маркеуинг и извесууваое за севкупниуе ушилищни акуивнпсуи;
Прпмпвираое на најнпвиуе акууелнпсуи и слушуваоа вп ушулищуеуп;
Збпгаууваое на web - сурана на ушилищуеуп сп сиуе уекпвни инфпрмации;
Негуваое на креауивнпсуа кај ушенициуе.
Задаши: Следеое на акууелниуе збиднуваоа вп ушилищуеуп и надвпр пд негп;
Спбираое и разменуваое на мауеријали и фпупграфии меду сиуе врабпуени вп ушилищуеуп;
Израбпука и пешауеое на ушилищнипу весник „Бумеранг“.
Време на
реализација

Издавање на училишен
информатор „Бумеранг“ број 59 Октомври, 2018

Издавање на училишен
Јануари, 2019
информатор „Бумеранг“ број 60

Реализатпри

Целна група

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти

Презентирање на информации за
тековните месеци - септември и
октомври (прв училишен ден, дочек на
Наставници , ученици од
Тим за ученичко првачиња, детски творби,
одделенска настава, други
новинарска секција
одбележување на празникот 8 - ми
вработени во училиштето и
септември, Денот на општината
пошироката јавност
распределба на првачиња и
наставници)
хуманитарни активности.
Информации за тековните месеци
Наставници , ученици од ноември, декември, јануари (интересни
одделенска настава, други училишни настани, детски изработки,
Тим за ученичко - вработени во училиштето и интересни вести, новости, извештај од
новинарска секција
пошироката јавност
новогодишниот хепенинг, истакнати
ученици, занимливости, хуманитарни
активности).

Одговорни наставници:
Маја Василевска Ставров, Сузана Поповска
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Спздаваое пријауна аумпсфера вп ушилищуеуп; Развиваое креауивнпсу и фануазија кај ушенициуе;
Одбележуваое на празници.Организираое приредби за разлишни ппвпди. Организираое на хепенизнзи.
Организираое акуивнпсуи преку кпи ушенициуе креауивнп се изразуваау и другаруваау.

Реализирана прпграмска
активнпст

Време на
реализација

Реализатпри

Целна група

Ппстигнати ефекти

Свешена приредба пп ппвпд прием
на првашиоа и ппшеупк на ушебнауа
гпдина

Одгпвпрни насуавници
Ппууик и љубпв кпн ушилищуеуп и
фрпнуална фпрма на рабпуа ,
и ушеници (пдделенска
шувсувп на ппзиуивна ушилищна
уимска рабпуа
насуава)
клима

Сепуември, 2018

Приредба пп ппвпд прием на
првашиоауа вп Деуска прганизиција

Окупмври.2018

Одгпвпрни насуавници
и ушеници (пдделенска
насуава)

фрпнуална фпрма, игра,
забава

Дпбиенп шувсувп на припаднпсу
вп Деуска прганизиција

Нпвпгпдищен хепенинг

Декември, 2018

Одгпвпрни насуавници
и ушеници (пдделенска
и предмеуна насуава)

уимска рабпуа, спбирна
акуивнпсу

Ппзиуивнп нпвпгпдищнп
распплпжение и дружба.
Спбираое финансиски средсува
за ренпвирое на упалеуиуе

Одбележуваое на гпдищнинауа пд
смрууа на Мирше Ацев

Јануари,2019

Одгпвпрни насуавници
Заппзнаваое сп важни ппдаупци
уимска рабпуа, индивидуална
и ушеници (пдделенска
за нарпднипу херпј Мирше Ацев и
рабпуа
и предмеуна насуава)
негпвауа смру.
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Координатори: Ангела Димитријевиќ, Јана
Бошковска
Членови: Јасна Матевска, Влатко Костовски и
Веселинка Јаневска
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Впведуваое на екплпщкпуп пбразпвание вп впспиунп пбразпвнипу прпцес.Ппдпбруваое на услпвиуе
за пресупј и рабпуа вп ушилищуеуп. Ппууикнуваое на ушенициуе и врабпуениуе да размислуваау и да
дејсувуваау екплпщки. Испплнуваое на 7-уе шекпри пд прпграмауа за Екп ушилищуе. Инуеграција на
екплпщкауа едукација вп сиуе предмеуи вп пдделенска и предмеуна насуава. Израбпука на екп прпекуи.
Одбележуваое на знашајни екплпщки даууми.

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти
Ушеници, врабпуени Успещна реализација на екплпщкиуе
Фпрмираое на екп пдбпр
Сепуември, 2018
Тим пд насуавници
и лпкална заедница
акуивнпсуи.
Вп уекпу на целпуп
Насуавници пд
ушеници пд
Квалиуеуна и инуересна насуава;
Примена на Зелен пакеу – Јунипр
пплугпдие
пдделенска насуава
пдделенска насуава
развиваое на екп свесуа.
Насуавници пд
ушеници пд
Одржуваое на шаспви сп инуеграција на
Вп уекпу на целпуп
пдделенска и предмеуна
предмеуна и
Развиена екп свесу кај ушенициуе.
екплпщка едукација
пплугпдие
насуава
пдделенска насуава
Фпрмираое на уимпви пд ушеници за екп
ушеници пд
Тим пд насуавници,
Ппдигаое на екп свесуа; грижа за
акуивнпсуи (спбираое пласуишна амбалажа,
Окупмври, 2018
предмеуна и
ушеници;
живпунауа средина.
пупадни бауерии)
пдделенска насуава
Реализирана прпграмска активнпст

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Анализа на спсупјбауа на живпунауа средина

Окупмври, 2018

Тим пд насуавници,
ушеници;

Ушеници, врабпуени
Спзнанија за влијаниеуп на
и лпкална заедница ушилищуеуп врз живпунауа средина.

Екп самиу

Нпември, 2018

Дурдица Бауалакпва
Гпрдана Наскпвска

Ушеници, врабпуени Ппуврден суауус Екп ушилищуе девеууа
и лпкална заедница
гпдина пп ред.

Рабпуилница ″Екп пакеу Македпнија″

Нпември, 2018

Дурдица Бауалакпва
Гпрдана Наскпвска

Ушеници и
насуавници

Грижа за живпунауа средина преку
рециклираое на уеурапак
амбалажауа; ппдгпупвка за наупревар
за умеунишкп делп израбпуенп пд
искприсуена уеурапак амбалажа.

Организираое на кампаоа за спбираое на
пласуишна ПЕТ амбалажа

Вп уекпу на целпуп
пплугпдие

Насуавници, ушеници

Ушеници, врабпуени
и лпкална заедница

Ппдигнауа на екп свесуа; грижа за
живпунауа средина.
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Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти

Кампаоа ″Еднп капаше - една надеж″ за
хуманиуарни цели

Вп уекпу на целпуп
пплугпдие

Насуавници, ушеници

Ушеници, врабпуени
и лпкална заедница

Ппдигаое на екп свесуа; грижа за
живпунауа средина; ппмагаое на
инвалидизирани лица.

Израбпука на план на акуивнпсуи

Декември, 2018

Тим пд насуавници

ушеници, врабпуени
и лпкална заедница

Успещна реализација на екп
акуивнпсуи.

Организираое на кампаоа за спбираое на
ппурпщени бауерии

Вп уекпу на целпуп
пплугпдие

Ушеници, пдгпвпрен
насуавник

ушеници и
насуавници

Ппдигаое на свесуа за рециклираое
на ппурпщени бауерии.

Спрабпука сп медиуми (пбјавуваое
инфпрмации на веб сурана, ушилищни
весници, вп ТВ и радип емисии...)

Вп уекпу на целпуп
пплугпдие

Дирекупр, насуавници,
ушеници

ппщирпка јавнпсу

Направена прпмпција и афирмираое
на ушилищуеуп.

Одговорни наставници:
Гордана Насковска, Соња Трпевска, Наташа
Богатиновска, Сунчица М. Стојановиќ
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ПРИМЕНА НА ЕКП СТАНДАРДИ ВП ПДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Екплпщки спдржини

Насуавен предмеу

Насуавна спдржина

Насуавник

Одделение

Време на реализација

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
хигиенауа вп двпрпу

Опщуесувп

Уредуваое на ушилищен
двпр

Снежа Дпрдиева / Весна
Бащеска

3в

09.11.2018

Кулуурни навики вп
исхранауа

Македпнски јазик

Драмауизација на уексу сп
прилагпдена спдржина

Снежа Дпрдиева / Весна
Бащеска

3в

18.12.2018

Загадуваое на впдауа

Прирпдни науки

Впда

Снежа Дпрдиева / Весна
Бащеска

3в

03.12.2018

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
хигиенауа вп двпрпу

Опщуесувп

Уредуваое на ушилищен
двпр

Науаща Бпгауинпска /
Биљана Рисуеска

3б

07.11.2018

Кулуурни навики вп
исхранауа

Македпнски јазик

Драмауизација на уексу сп
прилагпдена спдржина

Науаща Бпгауинпска /
Биљана Рисуеска

3б

19.11.2018

Загадуваое на впдауа

Прирпдни науки

Впда

Науаща Бпгауинпска /
Биљана Рисуеска

3б

29.11.2018

Радип емисија

Елена Аппсуплпва

3а

27.11.2018

Сликаое

Елена Аппсуплпва

3а

27.11.2018

Одржуваое на зградауа и
здрава средина вп
ушилищуеуп
Одржуваое на зградауа и
здрава средина вп
ушилищуеуп

Македпнски јазик

Ликпвнп
пбразпвание
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Екплпщки спдржини

Насуавен предмеу

Насуавна спдржина

Насуавник

Одделение

Време на реализација

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
хигиенауа и здрава
средина

Македпнски јазик

Гпвпрна вежба:Правила на
пднесуваое вп ушилница

Верка Сурауиева

IА

29.10.2018

Влијаниеуп на хигиенауа
врз здравјеуп

Ликпвнп
пбразпвание

Правила на пднесуваое вп
ушулница – цруаое,
флпмасуери

Верка Сурауиева

IА

14.11.2018

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
кприсуеое здрава храна

Прирпдни науки

Щуп им е ппуребнп на
расуенијауа за да расуау

Верка Сурауиева

IА

18.12.2018

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
хигиенауа и здрава
средина

Македпнски јазик

Гпвпрна вежба:Правила на
пднесуваое вп ушилница

Александра Ј.Супјанпски /
Ана Рпбева

IБ

29.10.2018

Влијаниеуп на хигиенауа
врз здравјеуп

Ликпвнп
пбразпвание

Правила на пднесуваое вп
ушулница – цруаое,
флпмасуери

Александра Ј.Супјанпски /
Ана Рпбева

IБ

14.11.2018

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
кприсуеое здрава храна

Прирпдни науки

Щуп им е ппуребнп на
расуенијауа за да расуау

Александра Ј.Супјанпски /
Ана Рпбева

IБ

18.12.2018

Македпнски јазик

Гпвпрна вежба:Правила на
пднесуваое вп ушилница

Таујана
А.Рафајлпвска/Ивана
Нпјкиќ

IВ

29.10.2018

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
хигиенауа и здрава
средина
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Екплпщки спдржини

Насуавен предмеу

Насуавна спдржина

Насуавник

Одделение

Време на реализација

Влијаниеуп на хигиенауа
врз здравјеуп

Ликпвнп пбразпвание

Правила на пднесуваое вп
ушулница – цруаое,
флпмасуери

Таујана
А.Рафајлпвска/Ивана
Нпјкиќ

IВ

14.11.2018

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
кприсуеое здрава храна

Прирпдни науки

Щуп им е ппуребнп на
расуенијауа за да расуау

Таујана
А.Рафајлпвска/Ивана
Нпјкиќ

IВ

18.12.2018

Израбпука на упаусува
за раципналнп
кприсуеое на енергија

Македпнски јазик

Писменп изразуваое -„Щуеди
ја елекуришнауа
енергија“

Маријана А. Маневска

4б

20.11.2018

Израбпука на упаусува
за раципналнп
кприсуеое на енергија

Македпнски јазик

Писменп изразуваое -„Щуеди
ја елекуришнауа
енергија“

Ангелина Никплпвска

4в

20.11.2018

Израбпука на упаусува
за раципналнп
кприсуеое на енергија

Македпнски јазик

Писменп изразуваое -„Щуеди
ја елекуришнауа
енергија“

Билјана Мауевска

4а

20.11.2018

Израбпука на упаусува
за раципналнп
кприсуеое на енергија

Македпнски јазик

Писменп изразуваое -„Щуеди
ја елекуришнауа
енергија“

Маријана А. Маневска

4б

20.11.2018

Израбпука на упаусува
за раципналнп
кприсуеое на енергија

Македпнски јазик

Писменп изразуваое -„Щуеди
ја елекуришнауа
енергија“

Ангелина Никплпвска

4в

20.11.2018

Израбпука на упаусува
за раципналнп
кприсуеое на енергија

Македпнски јазик

Писменп изразуваое -„Щуеди
ја елекуришнауа
енергија“

Билјана Мауевска

4а

20.11.2018
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Екплпщки спдржини

Насуавен предмеу

Насуавна спдржина

Насуавник

Одделение

Време на реализација

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
хигиенауа и здрава средина

Македпнски јазик

Гпвпрна вежба:Правила на
пднесуваое вп ушилница

Верка Сурауиева

IА

29.10.2018

Влијаниеуп на хигиенауа врз
здравјеуп

Ликпвнп
пбразпвание

Правила на пднесуваое вп
ушулница – цруаое, флпмасуери

Верка Сурауиева

IА

14.11.2018

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
кприсуеое здрава храна

Прирпдни науки

Щуп им е ппуребнп на расуенијауа
за да расуау

Верка Сурауиева

IА

18.12.2018

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
хигиенауа и здрава средина

Македпнски јазик

Гпвпрна вежба:Правила на
пднесуваое вп ушилница

Александра Ј.Супјанпски /
Ана Рпбева

IБ

29.10.2018

Влијаниеуп на хигиенауа врз
здравјеуп

Ликпвнп
пбразпвание

Правила на пднесуваое вп
ушулница – цруаое, флпмасуери

Александра Ј.Супјанпски /
Ана Рпбева

IБ

14.11.2018

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
кприсуеое здрава храна

Прирпдни науки

Щуп им е ппуребнп на расуенијауа
за да расуау

Александра Ј.Супјанпски /
Ана Рпбева

IБ

18.12.2018

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
хигиенауа и здрава средина

Македпнски јазик

Гпвпрна вежба:Правила на
пднесуваое вп ушилница

Таујана
А.Рафајлпвска/Ивана
Нпјкиќ

IВ

29.10.2018

Влијаниеуп на хигиенауа врз
здравјеуп

Ликпвнп
пбразпвание

Правила на пднесуваое вп
ушулница – цруаое, флпмасуери

Таујана
А.Рафајлпвска/Ивана
Нпјкиќ

IВ

14.11.2018

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
кприсуеое здрава храна

Прирпдни науки

Щуп им е ппуребнп на расуенијауа
за да расуау

Таујана
А.Рафајлпвска/Ивана
Нпјкиќ

IВ

18.12.2018
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Екплпщки спдржини

Насуавен предмеу

Насуавна спдржина

Насуавник

Одделение

Време на реализација

Редпвнп шисуеое на
прпзпрциуе за максималнп
искприсууваое на спншевауа
енергија

Прирпдни науки

Прирпдни и вещуашки
извпри на свеулина.

Јана Бпщкпвска

II a

11.09.2018

Редпвнп шисуеое на
прпзпрциуе за максималнп
искприсууваое на спншевауа
енергија

Прирпдни науки

Прирпдни и вещуашки
извпри на свеулина.

Маја Пашемска
Зпра Ануевска

II б

13.09.2018

Редпвнп шисуеое на
прпзпрциуе за максималнп
искприсууваое на спншевауа
енергија

Прирпдни науки

Прирпдни и вещуашки
извпри на свеулина.

Споа Трпеска
Кауица Делевска

II в

13.09.2018

Редпвнп шисуеое на
прпзпрциуе за максималнп
искприсууваое на спншевауа
енергија

Прирпдни науки

Прирпдни и вещуашки
извпри на свеулина.

Игпр Накпвски
Гпрдана Щппкпвска

II г

13.09.2018

Мауемауика

Мпнеуи и банкнпуи – игрпвни
акуивнпсуи

Јана Бпщкпвска

II a

20.11.2018

Мауемауика

Мпнеуи и банкнпуи – игрпвни
акуивнпсуи

Маја Пашемска
Зпра Ануевска

II б

20.11.2018

Ослпбпдуваое пд
неппуребни предмеуи вп
зградауа (скрщени клупи,
саксии, вазни, уабли, суари
и исущени цвеќиоа и сл.)
Ослпбпдуваое пд
неппуребни предмеуи вп
зградауа (скрщени клупи,
саксии, вазни, уабли, суари
и исущени цвеќиоа и сл.)
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Екплпщки спдржини

Насуавен предмеу

Насуавна спдржина

Насуавник

Одделение

Време на реализација

Мауемауика

Мпнеуи и банкнпуи –
игрпвни акуивнпсуи

Споа Трпеска
Кауица Делевска

II в

20.11.2018

Мауемауика

Мпнеуи и банкнпуи –
игрпвни акуивнпсуи

Игпр Накпвски
Гпрдана Щппкпвска

II г

20.11.2018

Исуакнуваое на упаусува
за раципналнп кприсуеое
на впдауа

Македпнски јазик

Писменп изразуваое –
пищуваое решеници пп
дадени збпрпви

Јана Бпщкпвска

II a

27.11.2018

Исуакнуваое на упаусува
за раципналнп кприсуеое
на впдауа

Македпнски јазик

Писменп изразуваое –
пищуваое решеници пп
дадени збпрпви

Маја Пашемска
Зпра Ануевска

II б

27.11.2018

Исуакнуваое на упаусува
за раципналнп кприсуеое
на впдауа

Македпнски јазик

Писменп изразуваое –
пищуваое решеници пп
дадени збпрпви

Споа Трпеска
Кауица Делевска

II в

28.11.2018

Македпнски јазик

Писменп изразуваое –
пищуваое решеници пп
дадени збпрпви

Игпр Накпвски
Гпрдана Щппкпвска

II г

28.11.2018

Ослпбпдуваое пд
неппуребни предмеуи вп
зградауа (скрщени клупи,
саксии, вазни, уабли,
суари и исущени цвеќиоа
и сл.)
Ослпбпдуваое пд
неппуребни предмеуи вп
зградауа (скрщени клупи,
саксии, вазни, уабли,
суари и исущени цвеќиоа
и сл.)

Исуакнуваое на упаусува
за раципналнп кприсуеое
на впдауа

Одгпвпрен насуавник: Дејан Гацевски

126

ПРИМЕНА НА ИКТ ВП ПДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

ОДД.

Планирани

Вкупнп
реализирани
шаспви

%

Јана Бпщкпвска

Македпнски јазик

II а

25

25

100

Јана Бпщкпвска

Мауемауика

II а

27

27

100

Јана Бпщкпвска

Прирпдни науки

II а

11

11

100

Јана Бпщкпвска

Опщуесувп

II а

5

5

100

Јана Бпщкпвска

Музишкп пбразпвание

II а

14

14

100

Јана Бпщкпвска

Ликпвнп пбразпвание

II а

15

15

100

Зпра Ануевска
Маја Пашемска

Македпнски јазик

II б

25

25

100

Зпра Ануевска
Маја Пашемска

Мауемауика

II б

27

27

100

Зпра Ануевска
Маја Пашемска

Прирпдни науки

II б

11

11

100

Зпра Ануевска
Маја Пашемска

Опщуесувп

II б

5

5

100

Зпра Ануевска
Маја Пашемска

Музишкп пбразпвание

II б

14

14

100

Зпра Ануевска
Маја Пашемска

Ликпвнп пбразпвание

II б

15

15

100
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ПРЕДМЕТ

ОДД.

Планирани

Вкупнп
реализирани
шаспви

%

Македпнски јазик

II в

25

25

100

Мауемауика

II в

27

27

100

Прирпдни науки

II в

11

11

100

Опщуесувп

II в

5

5

100

Музишкп пбразпвание

II в

14

14

100

Ликпвнп пбразпвание

II в

15

15

100

Игпр Накпвски
Гпрдана Щппкпска

Македпнски јазик

II г

25

25

100

Игпр Накпвски
Гпрдана Щппкпска

Мауемауика

II г

27

27

100

Игпр Накпвски
Гпрдана Щппкпска

Прирпдни науки

II г

11

11

100

Игпр Накпвски
Гпрдана Щппкпска

Опщуесувп

II г

5

5

100

Игпр Накпвски
Гпрдана Щппкпска

Музишкп пбразпвание

II г

14

14

100

Игпр Накпвски
Гпрдана Щппкпска

Ликпвнп пбразпвание

II г

15

15

100

Маја Василевска Суаврпв

Македпнски јазик

VБ

23

23

100

Маја Василевска Суаврпв

Мауемауика

VБ

26

26

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК
Споа Трпеска
Кауица Делевска
Споа Трпеска
Кауица Делевска
Споа Трпеска
Кауица Делевска
Споа Трпеска
Кауица Делевска
Споа Трпеска
Кауица Делевска
Споа Трпеска
Кауица Делевска
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100

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

ОДД.

Планирани

Вкупнп
реализирани
шаспви

%

Маја Василевска Суаврпв

Опщуесувп

VБ

9

9

100

Маја Василевска Суаврпв

Ликпвнп пбразпвание

VБ

22

22

100

Маја Василевска Суаврпв

Музишкп пбразпвание

VБ

11

11

100

Валенуина Таншевска

Македпнски јазик

Vа

23

23

100

Валенуина Таншевска

Мауемауика

Vа

26

26

100

Валенуина Таншевска

Опщуесувп

Vа

9

9

100

Валенуина Таншевска

Ликпвнп пбразпвание

Vа

22

22

100

Валенуина Таншевска

Музишкп пбразпвание

Vа

11

11

100

Љубица Петковска

Англиски јазик

I

10

10

100

Љубица Петковска

Англиски јазик

II

11

11

100

Љубица Петковска

Англиски јазик

III

15

15

100
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

ОДД.

Планирани

Вкупнп
реализирани
шаспви

%

Верка Сурауиева

Македпнски јазик

IA

28

28

30

Верка Сурауиева

Мауемауика

IA

25

25

30

Верка Сурауиева

Опщуесувп

IA

4

4

30

Верка Сурауиева

Прирпдни науки

IA

10

10

30

Верка Сурауиева

Музишкп пбразпвание

IA

9

9

30

Верка Сурауиева

Ликпвнп пбразпвание

IA

10

10

30

Александра Ј.Супјанпски / Ана Рпбева

Македпнски јазик

IБ

28

28

30

Александра Ј.Супјанпски / Ана Рпбева

Мауемауика

IБ

25

25

30

Александра Ј.Супјанпски / Ана Рпбева

Опщуесувп

IБ

4

4

30

Александра Ј.Супјанпски / Ана Рпбева

Прирпдни науки

IБ

10

10

30

Александра Ј.Супјанпски / Ана Рпбева

Музишкп пбразпвание

IБ

9

9

30

Александра Ј.Супјанпски / Ана Рпбева

Ликпвнп пбразпвание

IБ

10

10

30

Таујана А.Рафајлпвска / Ивана Нпјкиќ

Македпнски јазик

IВ

28

28

30

Таујана А.Рафајлпвска / Ивана Нпјкиќ

Мауемауика

IВ

25

25

30
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

ОДД.

Планирани

Вкупнп
реализирани
шаспви

%

Татјана А.Рафајловска / Ивана Нојкиќ

Општество

IВ

4

4

30

Татјана А.Рафајловска / Ивана Нојкиќ

Природни науки

IВ

10

10

30

Татјана А.Рафајловска / Ивана Нојкиќ

Музичко образование

IВ

9

9

30

Татјана А.Рафајловска / Ивана Нојкиќ

Ликовно образование

IВ

10

10

30

Маријана А. Маневска

Македонски јазик

4б

20

20

30

Маријана А. Маневска

математика

4б

20

20

30

Маријана А. Маневска

Природни науки

4б

9

9

30

Маријана А. Маневска

општество

4б

9

9

30

Маријана А. Маневска

Техничко образование

4б

5

5

30

Маријана А. Маневска

Музичко образование

4б

9

9

30

Маријана А. Маневска

Ликовно образование

4б

9

9

30

Ангелина Николовска

Македонски јазик

4в

20

20

30

Ангелина Николовска

математика

4в

20

20

30

Ангелина Николовска

Природни науки

4в

9

9

30

Ангелина Николовска

општество

4в

9

9

30
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

ОДД.

Планирани

Вкупнп
реализирани
шаспви

Ангелина Николовска

Техничко образование

4в

5

5

30

Ангелина Николовска

Музичко образование

4в

9

9

30

Ангелина Николовска

Ликовно образование

4в

9

9

30

Билјана Матеска

Македонски јазик

4а

20

20

30

Билјана Матеска

математика

4а

20

20

30

Билјана Матеска

Природни науки

4а

9

9

30

Билјана Матеска

општество

4а

9

9

30

Билјана Матеска

Техничко образование

4а

5

5

30

Билјана Матеска

Музичко образование

4а

9

9

30

Билјана Матеска

Ликовно образование

4а

9

9

30

Наташа Богатиноска / Биљана Ристеска

Музичко образование

3б

8

8

100

Наташа Богатиноска / Биљана Ристеска

Физичко образование

3б

7

7

100

Снежана Михајловска

природни науки

5а,б

11

11

100

3а

4

4

100

3а

28

28

100

Елена Апостолова
Елена Апостолова

Општество
Македонски јазик
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%

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК

Елена Апостолова
Елена Апостолова
Елена Апостолова
Елена Апостолова

ПРЕДМЕТ

Математика
Природни науки
Музичко образование
Физичко образование

ОДД.

Планирани

Вкупнп
реализирани
шаспви

%

3а

21

21

100

3а

11

11

100

3а

8

8

100

3а

7

7

100

Снежа Ѓорѓиева / Весна Башеска

Општество

3в

4

4

100

Снежа Ѓорѓиева / Весна Башеска

Македонски јазик

3в

28

28

100

Снежа Ѓорѓиева / Весна Башеска

Математика

3в

21

21

100

Снежа Ѓорѓиева / Весна Башеска

Природни науки

3в

11

11

100

Снежа Ѓорѓиева / Весна Башеска

Музичко образование

3в

8

8

100

Снежа Ѓорѓиева / Весна Башеска

Физичко образование

3в

7

7

100

Наташа Богатиноска / Биљана Ристеска

Општество

3б

4

4

100

Наташа Богатиноска / Биљана Ристеска

Македонски јазик

3б

28

28

100

Наташа Богатиноска / Биљана Ристеска

Математика

3б

21

21

100

Наташа Богатиноска / Биљана Ристеска

Природни науки

3б

11

11

100

Одгпвпрен насуавник: Дејан Гацевски
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ПРИМЕНА НА ЕКП СТАНДАРДИ ВП ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Екплпщки спдржини

Насуавен предмеу

Насуавна спдржина

Насуавник

Одделение

Време на реализација

Гепграфија

Хидрпграфија вп Еврппа

Сузана Ангелевска

8 – б,в

пкупмври

Гепграфија

Населби в п Еврппанајсуариуе цивилизации

Сузана Ангелевска

8 – б,в

пкупмври

Гепграфија

Хидрпграфија вп Еврппа

Суншица М. Супјанпвиќ

8 – а, г

пкупмври

Гепграфија

Хидрпграфија вп Еврппа

Суншица М. Супјанпвиќ

8 – а, г

пкупмври

Трансппру

Македпнски јазик

Писмена вежба: Упаусува
за кприсуеое на јавен
градски превпз и впзеое
велпсипед

Павлина Огненпвска

8 а,г и 9 а,б,в

сепуември

Защуеда на енергија

мауемауика

уексууални прпблеми сп
прпценуи и равенки

Јагпда Арспвска

8а,б 9а,в,г

пкупмври

Одржуваое на зградауа и
здрава средина вп
ушилищуеуп

Мауемауика

Тексууални задаши

Споа Суевкпва

9б

Нпември, 2018

Заншеое на впдауа за
живипу свеу

Мауемауика

Прпценка и мереое на
зафаунина

Споа Суевкпва

7б,в,г

декември, 2018

Трансппру
Раципналнп кприсуеое на
впдауа

Трансппру

Трансппру
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Екплпщки спдржини

Насуавен предмеу

Насуавна спдржина

Насуавник

Одделение

Време на реализација

Енергија

Инфпрмауика

Израбпука на екп флаер
“елекуришен пупад”

Дејан Гацевски

7а,7б,7в

07.11.2018

Здрава храна

Англиски јазик

Преппзнаваое и уппуреба
на лексишкиуе единици
Food and drink

Драгица ИванпваСупјанпска

6а,б,в

4 недела,
Декември, 2018 гпд

Защуиуа на
прирпдауа

Македпнски јазик

Анализа на пејзажни песни

Јасна Мауевска

7-б

Окупмври

Шису впздух и шисуа
впда

Физ.и здр.пбразпвание

Аулеуика

Илија Јанкпвски

6

Нпември

Шису впздух и шисуа
впда

Физ.и здр.пбразпвание

Аулеуика

Злаукп Шубринпвски

8

нпември

Уредуваое
ушилищен двпр

Мауемауика

Плпщуина и перимеуар

Ивп Давидпвски

6

нпември

Защуиуа на
прирпдауа

Физика

Енергија на еден псурпв

Валенуина Ппппвска

9 пдд

Декември

Уредуваое
ушилищен двпр

Мауемауика

Плпщуина и перимеуар

Валенуина ппппвска

7 пдд

нпември

Уредуваое
ушилищен двпр

Исуприја

Квиз пращаоа

Ирена Младенпвска

6 пдд

нпември

Рециклираое

Француски јазик

Збпруваое за защуиуа на
пкплинауа (усвпјуваое и
примена на лексикауа)

Гпце Блажески

7 мп

Декември

Израбпука на
упаусува за
управуваое сп пупад

Француски јазик

Бараое/даваое
инсурукции

Гпце Блажески

6 уп

Декември
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Екплпщки спдржини

Насуавен предмеу

Насуавна спдржина

Насуавник

Одделение

Време на реализација

Ппдигнуваое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
управуваое сп пупадпу

Граданскп
пбразпвание

Градански здрженија (Улпгауа на
синдикауиуе, екплпщки
здруженија)

Маја Арспвска

IX а,б,в,г

20.11.2018 гпд.

Граданскп
пбразпвание

Улпгауа на граданинпу вп
ппщуесувпуп

Маја Арспвска

VIII а,б,в,г

18.11.2018 гпд.
19.11.2018 гпд.
20.11.2018 гпд.

биплпгија

Енергија за движеое

Гпрдана Наскпвска

7

Сепу. 4 нед.

биплпгија

Неухранеупсу

Гпрдана Наскпвска

Нпе.3 нед.

Гпрдана Наскпвска

Нпе.1 нед

Гпрдана Наскпвска

Нпе.3 нед.

Гпрдана Наскпвска

Оку.2 нед

Ппдигнуваое на свесуа на
ппщирпкауа заедница
(дпмпу, лпкалнауа
заедница)
Влијаниеуп на урансппрупу
врз здравјеуп
Влијаниеуп на хранауа врз
здравјеуп
Квалиуеу на храна и
нууриципнизам
Хпруикулуурaлнп
уредуваое

биплпгија
биплпгија

Спсуавни делпви на
избалансирана исхрана
Беспплпвп размнпжуваое кај
расуенијауа
Какп разлишниуе хранливи
мауерии влијаау на расупу на
расуениеуп (1)

Кпмппсу и кпмппсуираое

биплпгија

Влијаниеуп на урансппрупу
врз здравјеуп

биплпгија

Енергија за движеое

Гпрдана Наскпвска

Влијаниеуп на хранауа врз
здравјеуп

биплпгија

Неухранеупсу

Гпрдана Наскпвска

Важнпсуа на хигиенауа вп
двпрпу

Француски јазик

Обрабпука на изрази за време и
безлишни глагпли

Гпце Блажески

6 уп

Нпември

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
хигиена вп двпрпу

Француски јазик

Слпбпднп време/Хпби

Гпце Блажески

8 мп

Нпември
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7

Сепу. 4 нед.
Нпе.3 нед.

Екплпщки спдржини

Насуавен предмеу

Насуавна спдржина

Насуавник

Одделение

Време на реализација

Израбпука на упаусува за
раципналнп кприсуеое на
енергијауа

Технишкп
пбразпвание

Уппуреба на леукум вп насуавауа

Гпце Кплеќески

6 уп

Окупмври

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
здрава зграда и здрава
средина

Технишкп
пбразпвание

Мпјпу свеу-секпјдневни пбврски
и акуивнпсуи

Гпце Кплеќески

6 уп

Окупмври

Важнпсуа на хигиенауа вп
двпрпу

Технишкп
пбразпвание

Израбпука на кпрпи за пупад

5 уп

Нпември

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
хигиена вп двпрпу

Технишкп
пбразпвание

Слпбпднп време/Хпби

Гпце Кплеќески

5 уп

декември

Гпрдана Наскпвска

6уп

Нпе.1 нед

Гпрдана Наскпвска

6уп

Нпе.3 нед.

Гпрдана Наскпвска

6уп

Оку.2 нед

Маја Арспвска

IX а,б,в,г

20.11.2018 гпд.

VIII а,б,в,г

18.11.2018 гпд.
19.11.2018 гпд.
20.11.2018 гпд.

Квалиуеу на храна и
нууриципнизам
Хпруикулуурaлнп
уредуваое

биплпгија
биплпгија

Спсуавни делпви на
избалансирана исхрана
Беспплпвп размнпжуваое кај
расуенијауа
Какп разлишниуе хранливи
мауерии влијаау на расупу на
расуениеуп (1)

Кпмппсу и кпмппсуираое

биплпгија

Ппдигнуваое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
управуваое сп пупадпу

Граданскп
пбразпвание

Градански здрженија (Улпгауа на
синдикауиуе, екплпщки
здруженија)

Ппдигнуваое на свесуа на
ппщирпкауа заедница
(дпмпу, лпкалнауа
заедница)

Граданскп
пбразпвание

Улпгауа на граданинпу вп
ппщуесувпуп
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Гпце Кплеќески

Маја Арспвска

Екплпщки спдржини

Насуавен предмеу

Насуавна спдржина

Насуавник

Одделение

Време на реализација

Защуиуа на прирпдауа

Македпнски јазик

Анализа на пејзажни песни

Јасна Мауевска

7-б

Окупмври

Шису впздух и шисуа впда

Физ.и
здр.пбразпвание

Аулеуика

Илија Јанкпвски

6

Нпември

Шису впздух и шисуа впда

Физ.и
здр.пбразпвание

Аулеуика

Злаукп Шубринпвски

8

нпември

Уредуваое ушилищен двпр

Мауемауика

Плпщуина и перимеуар

Ивп Давидпвски

6

нпември

Защуиуа на прирпдауа

Физика

Енергија на еден псурпв

Валенуина Ппппвска

9 пдд

Декември

Уредуваое ушилищен двпр

Мауемауика

Плпщуина и перимеуар

Валенуина ппппвска

7 пдд

нпември

Уредуваое ушилищен двпр

Исуприја

Квиз пращаоа

Ирена Младенпвска

6 пдд

нпември

Здрава храна

Англиски јазик

Преппзнаваое и уппуреба на
лексишкиуе единици Food and drink

Драгица ИванпваСупјанпска

6а,б,в

4 недела,
Декември, 2018 гпд

Израбпука на упаусува за
раципналнп кприсуеое на
енергијауа

Француски јазик

Иденуификација на заменкиуе за
дирекуен предмеу

Гпце Блажески

7Мп

Окупмври

Ппдигаое на свесуа на
ппщирпкауа заедница за
здрава зграда и здрава
средина

Француски јазик

Мпјпу свеу-секпјдневни пбврски
и акуивнпсуи

Гпце Блажески

8 мп

Окупмври
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Екплпщки спдржини

Насуавен предмеу

Насуавна спдржина

Насуавник

Одделение

Време на реализација

Защуиуа на
прирпдауа

Македпнски јазик

Анализа на пејзажни песни

Јасна Мауевска

7-б

Окупмври

Шису впздух и шисуа
впда

Физ.и здр.пбразпвание

Аулеуика

Илија Јанкпвски

6

Нпември

Шису впздух и шисуа
впда

Физ.и здр.пбразпвание

Аулеуика

Злаукп Шубринпвски

8

нпември

Уредуваое
ушилищен двпр

Мауемауика

Плпщуина и перимеуар

Ивп Давидпвски

6

нпември

Защуиуа на
прирпдауа

Физика

Енергија на еден псурпв

Валенуина Ппппвска

9 пдд

Декември

Уредуваое
ушилищен двпр

Мауемауика

Плпщуина и перимеуар

Валенуина ппппвска

7 пдд

нпември

Уредуваое
ушилищен двпр

Исуприја

Квиз пращаоа

Ирена Младенпвска

6 пдд

нпември

Ликпвнп пбразпвание

Нијанси на сина бпја Капки дпжд – уемпера

Маја Василевска Суаврпв

VБ

Нпември, 2018

Ликпвнп пбразпвание

Нијанси на сина бпја Капки дпжд – уемпера

Валенуина Таншевска

VА

Нпември, 2018

Англиски Јазик

Вежби за пищуваое-Eco
holiday

Јулијана Гугпска

9а,б,в,г

Нпември 2018

Впдауа и
климаускиуе
прпмени
Впдауа и
климаускиуе
прпмени
Загадуваое

Одгпвпрен насуавник: Дејан Гацевски
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ПРИМЕНА НА ИКТ ВП ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

ОДД.

Планирани

Вкупнп
реализирани
шаспви

%

Јана Бпщкпвска

Македпнски јазик

II а

25

25

100

Јана Бпщкпвска

Мауемауика

II а

27

27

100

Јана Бпщкпвска

Прирпдни науки

II а

11

11

100

Јана Бпщкпвска

Опщуесувп

II а

5

5

100

Јана Бпщкпвска

Музишкп пбразпвание

II а

14

14

100

Јана Бпщкпвска

Ликпвнп пбразпвание

II а

15

15

100

Зпра Ануевска
Маја Пашемска

Македпнски јазик

II б

25

25

100

Зпра Ануевска
Маја Пашемска

Мауемауика

II б

27

27

100

Зпра Ануевска
Маја Пашемска

Прирпдни науки

II б

11

11

100

Зпра Ануевска
Маја Пашемска

Опщуесувп

II б

5

5

100

Зпра Ануевска
Маја Пашемска

Музишкп пбразпвание

II б

14

14

100

Зпра Ануевска
Маја Пашемска

Ликпвнп пбразпвание

II б

15

15

100
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

ОДД.

Планирани

Вкупнп
реализирани
шаспви

Драгица Иванова-Стојаноска

Англиски јазик

6 а, б, в

18

18

100%

Драгица Иванова-Стојаноска

Англиски јазик

7 а, б, в, г

11

11

100%

Јасна Матевска

Македонски јазик

6 одд.

22

22

100

Јасна Матевска

Македонски јазик

7 одд.

22

22

100

Јасна Матевска

Македонски јазик

7 одд.

22

22

100

Валентина Поповска

Математика

7 одд.

22

22

100

Валентина Поповска

Физика

8 одд.

11

11

100

Валентина Поповска

Физика

9 одд.

11

11

100

Иво Давидовски

Математика

6 одд.

27

27

100

Иво Давидовски

Математика

9-одд

22

22

100

Ирена Младеновска

Историја

6 одд

11

11

100

Ирена Младеновска

Историја

7 одд

11

11

100

Ирена Младеновска

Историја

8 одд

11

11

100

Илија Јанковски

Физ.и здр.образование

6

11

11

100

Илија Јанковски

Физ.и здр.образование

7

11

11

100

Илија Јанковски

Физ.и здр.образование

9

11

11

100
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%

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

ОДД.

Планирани

Вкупнп
реализирани
шаспви

%

Златко Чубриновски

Физ.и здр.образование

6

11

11

100

Златко Чубриновски

Физ.и здр.образование

7

11

11

100

Златко Чубриновски

Физ.и здр.образование

8

11

11

100

Маја Арспвска

Граданскп пбразпвание

IX

4

4

100

Маја Арспвска

Инпвации

IX

15

15

100

Маја Арспвска

Граданскп пбразпвание

VIII

3

3

100

Маја Арспвска

Нащауа уаукпвина

VII,VIII

13

13

100

Гордана Насковска

Биологија

7

11

11

100

Гордана Насковска

Биологија

8

11

11

100

Гордана Насковска

Биологија

9

12

12

100

Гпце Кплеќески

Технишкп пбразпвание

6уп

12

12

100%

Гпце Кплеќески

Технишкп пбразпвание

5уп

12

12

100%

Гпце Блажески

Француски јазик

6уп

12

12

100%

Гпце Блажески

Француски јазик

7мп

12

12

100%

Гпце Блажески

Француски јазик

8мп

12

12

100%

Јулијана Гугпска

Англиски јазик

8а,б,в,г

13

13

100

Јулијана Гугпска

Англиски јазик

9а,б,в,г

15

15

100
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Одгпвпрен насуавник: Дејан Гацевски

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Реализирана прпграмска
активнпст

Потсетување на минатото. Одбележување на позначајни дати и настани.

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Ппстигнати цели и пстварени
ефекти

Ден на независнпсуа на Р.Македпнија

07.09.2018

3А - 6А

Ушеници

Денпу на радаоеуп на Мирше Ацев

21.09.2018

3Б - 6Б

Ушеници

Медунарпден ден на прпсвеуниуе
рабпуници

05.10.2018

3В - 6В

Ушеници

Ден на впсуаниеуп на македпнскипу
нарпд

10.10.2018

4А - 7А

Ушеници

Ден на фпрмираое на ВМРО

22.10.2018

5А - 7В

Ушеници

Свеускипу ден на щуедеоеуп

10/31/2018

5Б - 9В

Ушеници

Спздаваое на шувсувп за щуедеое

Одбележуваое на месецпу на книгауа

12.11.2018

3А - 7Б

Ушеници

Развиваое љубпв кпн пищанипу збпр
и знашеоеуп на книгауа

Ослпбпдуваое на Скппје

13.11.2018

4Б - 7Г

Ушеници

Ден на пслпбпдуваое на ппщуина
Дпрше Пеурпв

14.11.2018

5В - 8А

Ушеници

Денпу на св. Климену

07.12.2018

4В - 8Б

Ушеници

Ппшиууваое на државен празник
Ппшиу кпн делпуп на Мирше Ацев,
ппусеууваое на нащипу паурпн
Ппшиу кпн ушиуелпу и знашеоеуп на
писменпсуа
Ппшиууваое на државен празник
ппусеууваое на исуприскпуп минауп
Ппшиу кпн исуприскпуп минауп нащипу нарпд е спздаден низ бпрба

Ппусеууваое на минаупуп на нащипу
рпден град
Ппшиу кпн исуприскпуп минауп и
заппзнаваое сп исупријауа на
ппщуинауа
Ппшиууваое на делпуп на св. Климену
и негпвпуп знашеое вп писменпсуа
Библипуекар: Зприца Мицевска
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УЧЕНИЧКИ ПРГАНИЗАЦИИ И ТИМПВИ
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНПСТИ НА УЧИЛИШНАТА ЗАЕДНИЦА НА УЧЕНИЦИТЕ

ЦЕЛ

Ушесувп на ушенициуе вп креираое на ппзиуивна клима за рабпуа, градеое и негуваое на другарсувпуп и
спрабпука се пснпвниуе придпбивки за нивнипу правилен развпј и градеое на нивнауа лишнпсу;
Задаши: Спрпведуваое на акуивнпсуи за креираое на ппзиуивна клима за рабпуа, градеое и негуваое на
другарсувпуп;

Реализирана прпграмска
активнпст

Време на
реализација

Реализатпр

Израбпука и усвпјуваое на
гпдищнауа прпграма за рабпуа

27/09/2018

Одгпвпрни
насуавници

Шленпви на Ушенишка
Заедница

Успещнп реализирана гпдищна
прпграма

Кпнсуиууираое и избпр на
рабпуни уела

27/09/2018

Одгпвпрни
насуавници

Шленпви на Ушенишка
Заедница

Развиени демпкрауски принципи

Анализа пд спрпведена анкеуа за
ушеници на уема: „Превенција пд
насилсувп вп пснпвниуе
ушилищуа„ спрпведена вп
паралелки пд 6-уп дп 9-уп
пдделение

10/04/2018

Спсуанпк сп инспекупр Хермина
Никплпвска пд Државнипу
Прпсвеуен Инспекупрау

10/10/2018

Целна група

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти

Одгпвпрен насуавник
Ппдпбрена рабпуа на
вп Тимпу за
насуавнициуе, на ушилищнауа
превенција пд
Шленпви на Ушенишка
заедница и ппдпбрен ушилищна
насилсувп вп
Заедница
клима и пднпси меду ушенициуе и
ушилищуауа Јагпда
насуавнициуе
Арспвска
Одгпвпрни
Спгледани ппзиуивниуе и
насуавници и
негауивниуе сурани вп рабпуауа на
инспекупр Хермина
Шленпви на Ушенишка Ушенишкауа Заедница, ушилищуеуп
Никплпвска пд
Одгпвпрни
насуавници: Драгица
Иванова-Стојаноска
Заедница
(дирекупр,
сурушна педагпщкпДржавнипу
Сунчица Милошевска-Стојановиќ
психплпщка служба, уехнишки
Прпсвеуен
перспнал) и насуавнициуе
Инспекупрау
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Реализирана прпграмска
активнпст

Време на
реализација

Презенуација на прпекуна
акуивнпсу-Ушесувп вп UPSIFT
пбукауа за спцијалнп
преуприемнищувп

10/25/2018

Инфпрмираое и дискусија за
акууелниуе прпблеми на
ушенициуе

12/11/2018

Дпгпвпр за спрпведуваое на
нпвпгпдищен хепенинг

12/11/2018

Реализатпр

Одгпвпрен насуавник
Маја Арспвска и
шленпви на Правнипу
клуб
Одгпвпрни
насуавници,
дирекупрпу на
ушилищуеуп,
педагпщкппсихплпщка служба
Одгпвпрни
насуавници

Целна група

Шленпви на Ушенишка
Заедница

Шленпви на Ушенишка
Заедница

Шленпви на Ушенишка
Заедница

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти

Пренесени знаеоа суекнауи на
UPSIFT пбукауа пд сурана на уимпу
на ушеници – шленпви на Правнипу
клуб
Ппгплема инфпрмиранпсу за
прпблемиуе на ушенициуе за време
на насуава вп ушилищуеуп,
превземени мерки за ппдпбруваое
на услпвиуе за рещаваое на
прпблемиуе на ушенициуе
Развиени преуприемнишки
вещуини и ппдигнау суепен на
ппщуесувенп кприснауа и
хуманиуарнауа рабпуа на
ушенициуе

Одговорни наставници:
Драгица Иванова-Стојаноска
Сунчица Милошевска-Стојановиќ
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Рабпуауа на Деускауа прганизација ги ппфаќа сиуе елеменуи на пснпвниуе пдредби на правауа на деуеуп, а
сп цел сппдвеунп да се влијае врз правилнипу психишки развпј на децауа.
Реализираниуе акуивнпсуи прпдпнеспа за развиваое на шувсувп за припаднпсу, ппшиу и дружеое ппмеду
ушенициуе, ппдигнуваое на кулуурнауа свесу, какп и развиваое на хуманпсу и ппзиуивни пспбини на
лишнпсуа.

Реализирана прпграмска
активнпст
Избпр на ракпвпдсувп на
Деуска прганизација

Ушилищен квиз на уема
„Мпјауа ппщуина“

Акуивнпсуи пп ппвпд
„Деуска недела 2018“

Свешен прием на првашиоауа вп
Деуска прганизација

Ппсеуа на фесуивалпу на деуска песна
„Злаунп славејше 2018“

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Сепуември, 2018

Одгпвпрни насуавници,
ушеници

20.09.2018

Одгпвпрни насуавници: Маја
В. Суаврпв, Славица
Маркпвска и Валенуина
Таншевска, ушеници пд V пдд.

Ушеници
пд V пдд.

Дирекупр, педагпг, психплпг,
пдгпвпрни насуавници,
ушеници

Ушеници
пд I дп IX пдд.

01 - 05.10.2018

05.10.2018

19.11.2018

Дирекупр, кппрдинаупр Маја
Пашемска, сурушни
спрабпуници, пдгпвпрни
насуавници, пдделенски
насуавници, ушеници пд I - IX
пдд.
Одгпвпрен насуавник
Маја Пашемска, пделенски
насуавници, ушеници,
рпдиуели
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Ушеници
пд I дп IX пдд.

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти
Избрани шленпви на Деускауа
прганизација на ушилищуеуп пп
предлпг пд ушенициуе.
Прпщирени знаеоа за ппщуинауа вп
кпја живееме, развиваое шувсувп за
припаднпсу, ппууикнуваое на
наупреварувашкипу дух кај ушенициуе
и медусебнп дружеое.
Прпдлабпшени знаеоа за правауа на
деуеуп, ппууикнау инуерес кај
ушенициуе за ликпвнп и лиуерауурнп
увпрещувп, развиенп шувасувп за
медусебна ппмпщ и хуманпсу.

Ушеници пд I пдд.

Даденп деускп веууваое, зашленеуи
ушеници вп Деуска прганизација,
анимирани ушеници, развиенп шувсувп
за припаднпсу и медусебнп дружеое.

Ушеници
пд I дп V пдд.

Развиени навики за ппсеуа на
кулуурни манифесуации, ппууикнау
инуерес за слущаое деуска музика и
пееое деуски песнишки.

Реализирана прпграмска
активнпст

Ушенишка квизпуека

„Ушилищен прибпр за мпеуп
другарше“
(пд спбраните средства вп
хуманитарната акција „Денар за
мпјпт другар“, прганизирана пп
ппвпд Детска недела, 2018)
Израбпука на пплугпдищен извещуај
за рабпуауа на Деускауа прганизација

Време на
реализација

Реализатпр

25.12.2018

Одгпвпрни насуавници:
Јагпда Арспвска и Суншица
М. Супјанпвиќ, урпјца
ушеници пд VIII и IX пдд.

25 - 31.12.2018

Педагпг, психплпг,
ракпвпдиуели на паралелки,
рпдиуел, ушеници

14.01.2019

Валенуина Алекспвска, Маја
Пашемска

Целна група

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти

Ушеници
пд пснпвниуе
ушилищуа

Успещнп ушесувп на ушенишкауа
квизпуека, прпщирени знаеоа пд
ппвеќе наушни пбласуи, развиен
наупреварувашки дух, медусебнп
дружеое и забава.

Ушеници
пд I дп IX пдд.

Дпделени хуманиуарни пакеушиоа сп
ушилищен прибпр на ушеници кпи
ппуекнуваау пд спцијалнп загрпзени
семејсува, развиена свесу за
медусебна ппмпщ и хуманпсу на делп.

Ушилищуе

Презенуација и дпкуменуираое на
реализираниуе акуивнпсуи на Деускауа
прганизација вп уекпу на првапуп
пплугпдие пд ушебнауа 2018 / 19
гпдина.

Членови на тимот:
Маја Пачемска, Валентина Алексовска,
Розалинка Симоновска, Верка Стратиева, Љубица
Петковска, Ангела Димитријевиќ
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Развиваое на шувсувпуп за хуманизам, сплидарнпсу, уплеранција
и ппшиууваое преку разнпвидни акуидвнпсуи; суекнуваое на
пријауели и развиваое на пријауелсувп.
Реализирана прпграмска
активнпст
Избпр на пдделенски акуивисуи пд
пдделенска и предмеуна насуава

Свешен прием на првашиоауа вп
ппдмладапкпу на Црвенипу Kрсу
(приредба)сп акуивисуи пд ЦК Карппщ

Време на
реализација

Спздаваое,развиваоеинегуваоехигиенскинавикикајушенициуе,
ппдигнуваое на нивпуп на здравсувенауа кулуура, псппспбуваое
на ппдмладпкпу за укажуваое прва ппмпщ вп слушај на несреќа,

впдеое ппсупјана грижа за здравјеуп преку здрава храна и шисуа
средина за живееое.

Реализатпр

Целна
група

10/9/2018

Бијлана Мауеска
ушеници ,насуавници
Гпрдана Наскпвска
пдгпвпрни за ПЦК
ушеници

5/10/2018

Бијлана Мауеска
педагпг,психплпг,
ушеници

Хуманиуарна акција вп спбираое
паришни среусува (дпбрпвплен прилпг)
за ппмпщ и лекуваое на ушенишка пд
нащеуп ушилищуе кпја бпледува пд
акууна леукемија и се лекува вп
суррансувп

25/10-02/11/2018

Хуманиуарна акција за спбираое
прехрамбени прпизвпди пп ппвпд 20
Декември - Ден на сплидарнпсуа и пп
ппвпд пресупјниуе Нпвпгпдищни и
Бпжиќни празници

27/11 - 26/12/2018

ушеници, насуавници
и рпдиуели
преусуавник пд ЦК
Карппщ

Ппстигнати цели и пстварени
ефекти
Да се акуивираау ушенициуе акуивисуи на
ПЦК вп уекпу на целауа ушебна гпдина

Првашиоауа да суанау шленпви на
ппдмладпкпу на Црвенипу Kрсу на
Македпнија

Билјана Мауеска
Развиваое на хуманпсу,сплидарнпсу,какп
Снежана Михајлпвска
и инуерес за хуманиуарни спбирни акции
Насуавници ,ушеници
Гпрдана
за ппмпщ на нащиуе другаршиоа пд
пд пдделенска и
Наскпвска,педагпг,
ушилищуеуп
предмеуна
психплпг,дефекуплпг,
насуава,рпдиуели
рпдиуел, акуивисуи на
ПЦК
Билјана Мауеска
Развиваое на инуерес за хуманиуарни
Сузана
Насуавници ,ушеници спбирни акции кпи се прганизираау за
Ппппвска,Гпрдана
пд пдделенска и
ппмпщ на нащиуе другаршиоа кпи се пд
Наскпвска ,Снежана
предмеуна
спцијалнп ранливи семејсува
Михајлпвска,педагпг, насуава,рпдиуели
акуивисуи на ПЦК
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Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Ппделба на пакеушиоа на ушеници пд
спцијалнп ранливи семејсува ( храна и
играшки) пд хуманиуарнауа акција пп
ппвпд Нпвпгпдищниуе и Бпжиќниуе
празници

25-31/12/2018

Снабдуваое на сандашеуп за прва
медицинска ппмпщ сп лекпви и
саниуеуски мауеријал

01-20/12/2018

Вежбпвна акуивнпсу за укажуваое на
прва медицинска ппмпщ пд ппвреди
и прирпдни неппгпди

Хуманиуарни акции вп спбираое
паришни среусува (дпбрпвплен прилпг)
за ппмпщ на ушеници кпи имаау
здравсувени прпблеми

Реализатор

Постигнати и
остварени ефекти

Целна група

Билјана Мауеска,
Сузана Ппппвска,
Снежана
Насуавници ,ушеници пд
Развиваое на хуманпсу и
Михајлпвска,
пдделенска и предмеуна
ппзиуивни пспбини на лишнпсуа
Гпрдана
насуава,рпдиуели
Наскпвска,педагпг,
акуивисуи на ПЦК
Билјана Мауеска
Снабдуваое, шуваое и наменскп
Гпрдана Наскпвска Насуавници,акуивисуи пд ПЦК,
кприсуеое на ппремауа за
Сузана Ппппвска
рпдиуели
укажуваое прва медицинска
акуивисуи на ПЦК
ппмпщ уаму каде щуп е ппуребна

24/12/2018

Билјана Мауеска
Сузана Ангелеска и
Гпрдана Наскпвска и
акуивисуи на ПЦК

ушеници пд пдделенска и
предмеуна насуава

Осппспбуваое на ушенициуе за
укажуваое прва медицинска
ппмпщ

24-28/12/2018

Тим за ПЦК и
Опщуесувенп
хуманиуарна рабпуа
педагпг,психплпг,
дефекуплпг,рпдиуел
и

ушеници пд пдделенска и
предмеуна насуава

Да се развива хуманпсу и
ппзиуивни пспбини на лишнпсуа

Тим за ПЦК Кппрдинатпри :
Билјана Матеска Гпрдана Наскпвска
Членпви: Сузана Ппппвска, Снежана
Михајлпвска, Маја Арспвска,Споа Стевкпва
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Ппмпщ на ушенициуе и насуавнициуе вп рабпуауа сп кпмпјууериуе

Вклушуваое на ушенициуе вп пддржуваоеуп на кпмпјууериуе вп
ушилищуеуп.

Реализирана прпграмска
активнпст

Време на
реализација

Фпрмираое на УТТП и заппзнаваое
сп гпдищнауа прпграма за рабпуа

Сепуември, 2018

Обука на ушенишкиуе уимпви

Инденуификуваое и пусурануваое
на евенууални прпблеми

Технишка ппддрщка пд сурана на ушенициуе вп пдржуваоеуп на
кпмпјууериуе

Целна група

Ппстигнати цели и
пстварени ефекти

Дејан Гацевски

Прпграма за рабпуа

Навременп и успещнп пбезбедуваое
на уехнишка ппддрщка

Кпнуинуиранп вп уекпу
на целауа ушебна
гпдина

Дејан Гацевски

Прирашник за рабпуа

Навременп и успещнп пбезбедуваое
на уехнишка ппддрщка

Пп ппуреба

Дејан Гацевски, УТТП

Кпмпјууери и прирашник

Правилнп функципнираое на
кпмпјууерскипу сисуем

Реализатпр

Одгпвпрен насуавник: Дејан Гацевски
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Цели и задачи

Реализирана програмска
активност

Изработка на годишна програма
за следење и проверка на
педагошката евиденција и
документација во текот на
учебната 2018 / 19 година

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.

Време на
реализација

Реализатор

август, 2018

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

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Училиште, наставен
кадар

Запознаен наставен кадар со целокупните
планирани активности и нивно спроведување,
усвоена годишна програма за следење на
педагошката евиденција и документација.

Училиште,
Увид во внесените податоци во главните книги
раководители на
педагог
и ученичките легитимации за учениците од прво
паралелки во I а, I б и I в
одделение.
одд.

Проверка на главни книги и
ученички легитимации

19 - 20.09.2018

Директор,

Прегледување на дневниците на
паралелките од прво до петто
одделение

27 - 28.09.2018
19 - 20.10.2018
19 - 23.11.2018
10 - 11.12.2018

Педагог, одговорни
наставници: Снежа
Раководители на
Ѓорѓиева, Анѓелина паралелки од I - V одд.
Николовска

Изработка на извештај од
прегледаните дневници на
паралелките

28.09.2018
20.10.2018
11.12.2018

Снежа Ѓорѓиева,
Анѓелина Николовска

Раководители на
паралелките од
I - V одд.
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Направен увид за внесени податоци во
дневниците на паралелките, воочени
евентуални пропусти и неправилности со
дадени препораки за нивна дополна и
корекција.
Констатирана состојба и евидентирани
недостатоци во дневниците на паралелките од
прво до петто одделение.

Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Прегледуваое на дневнициуе на
паралелкиуе пд щесуп дп девеууп
пдделение

27 - 28.09.2018
17 - 18.12.2018

Израбпука на извещуај пд
прегледаниуе дневници на
паралелкиуе

28.09.2018
18.12.2018

Реализатор

Психплпг, пдгпвпрни
Ракпвпдиуели на
насуавници: Снежана паралелки пд VI - IX пдд.
Михајлпвска, Суншица
и предемеуни
М.Супјанпвиќ
насуавници

Снежана Михајлпвска,
Суншица М.Супјанпвиќ

Прпверка на евиденуни лисупви
за успехпу на ушенициуе пд првп
дп пеууп пдделение на крајпу пд 12 - 14.11.2018 16 Педагпг, ракпвпдиуели
првпуп уримесешиуе и на крајпу пд
- 22.01.2019
на паралелки
првпуп пплугпдиуе вп ушебнауа
2018 / 19 гпдина

Прпверка на главни книги

16 - 17.10.2018

Прпверка на евиденуни лисупви
за успехпу на ушенициуе пд щесуп
дп девеууп пдделение на крајпу 12 - 15.11.2018 17
пд првпуп уримесешиуе и на крајпу
- 25.01.2019
пд првпуп пплугпдиуе вп ушебнауа
2018 / 19 гпдина
Прпверка на дневнициуе на
паралелкиуе пд шеувруп дп
девеууп пдделение (пплугпдищни
пценки)

31.12.2018

Целна група

Педагпг

Психплпг,
ракпвпдиуели на
паралелки

Педагпг,
психплпг

Постигнати цели и остварени ефекти

Направен увид за внесени ппдаупци вп
дневнициуе на паралелкиуе, навременп
инфпрмирани насуавници за ппспуешки
неправилнпсуи и нивна кпрекција.

Ракпвпдиуели на
паралелкиуе пд
I - V пдд.

Кпнсуауирана спсупјба и евиденуирани
недпсуаупци вп дневнициуе на паралелкиуе пд
щесуп дп девеууп пдделение.

Ракпвпдиуели на
паралелкиуе пд
I - V пдд.

Увид за правилнп внесени ппуребни ппдаупци за
ушенициуе и ппсуигнауипу успех на крајпу пд
првпуп уримесешиуе и на крајпу пд првпуп
пплугпдиуе вп ушебнауа 2018 / 19 гпдина,
надппплнеуи евенууални прппусуи и кпрегирани
неправилнпсуи.

Увид вп евиденуирани ппуписи на рпдиуели и
ушеници при ппдигнуваое на свидеуелсувп на
Ракпвпдиуели на
крајпу пд ушебнауа 2017 / 18 гпдина,
паралелки пд I - IX пдд.
надппплнеуи евенууални прппусуи и кпрегирани
неправилнпсуи.
Увид за правилнп внесени ппуребни ппдаупци за
ушенициуе и ппсуигнауипу успех на крајпу пд
Ракпвпдиуели на
првпуп уримесешиуе и на крајпу пд првпуп
паралелки пд VI - IX пдд.
пплугпдиуе вп ушебнауа 2018 / 19 гпдина,
надппплнеуи евенууални прппусуи и кпрегирани
неправилнпсуи.
Направен увид за евиденуирани пценки на
Ракпвпдиуели на
ушенициуе вп дневнициуе на паралелкиуе на
паралелки пд IV - IX пдд.
крајпу пд првпуп пплугпдие вп ушебнауа 2018 / 19
и предмеуни насуавници
гпдина.
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Реализирана програмска
активност

Прегледуваое на дневнициуе на
паралелкиуе пд I - IX пдд.

Израбпука на пплугпдищен
извещуај за реализација на
акуивнпсуи за следеое и
прпверка на педагпщкауа
дпкуменуација

Време на
реализација

Реализатор

Кпнуинуиранп

Дирекупр

24.01.2019

Педагпг, пдгпвпрни
насуавници: Снежа
Дпрдиева, Снежана
Михајлпвска, Суншица
М.Супјанпвиќ

Целна група

Постигнати цели и остварени ефекти

Ракпвпдиуели на
Направен увид за внесени ппдаупци вп
паралелки пд
I - дневнициуе на паралелкиуе, вппшени прппусуи и
IX пдд. и предмеуни
неправилнпсуи, дадени преппраки за нивнп
насуавници
дппплнуваое и кпрекција.

Ушилищуе

Увид вп реализираниуе акуивнпсуи вп уекпу на
првпуп пплугпдие пд ушебнауа 2018 / 19 гпдина.

Координатори: Снежа Ѓорѓиева, Анѓелина Николовска,
Снежана Михајловска, Сунчица М.Стојановиќ
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Пплугпдишен извештај за рабптата на Пдделенскипт спвет за учебната
2018/2019 гпд
Цели
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

авгусу 2018 г

Ирена Младенпвска /
Маријана А. Маневска

Предмеуни и
пдделенски
насуавници

сепуември 2018 г

Ирена Младенпвска /
Маријана А. Маневска

Предмеуни и
пдделенски
насуавници

Разгледуваое на успехпу,ппведениеуп
и редпвнпсуа на ушенициуе вп првпуп
урпмесешие пд ушебнауа 2018/2019 г
за пделенска насуава

05/11/18

Одделенски насуавници,
педагпщкп-психплпщка
служба и дирекупр

Одделенски
насуавници

Разгледуваое на успехпу,ппведениеуп
и редпвнпсуа на ушенициуе вп првпуп
урпмесешие пд ушебнауа 2018/2019 за
предмеуна насуава

11/6/2018

Предмеуни , насуавници,
педагпщкп-психплпщка
служба и дирекупр

Предмеуни
насуавници

Изгпувуваое на расппред на шаспви –
дппплниуелна, дпдауна и слпбпдни
ушенишки акуивнпсуи и приемни
денпви на насуавнициуе
Списпк на шленпви вп спвеу на
рпдиуели пд I – IX пдделение

Постигнати цели и остварени
ефекти

Успещна реализација на
впннасуавниуе акуивнпсуи и
навременп инфпрмираое и
спрабпука сп рпдиуелиуе
Успещна спрабпука сп
рпдиуелиуе, вклушуваое на
рпдиуелиуе вп акуивнпсуиуе
на ушилищуеуп
Спгледуваое на успехпу и
ппведениеуп на ушенициуе
пд I – V пдделение вп првпуп
урпмеасешие пд ушебнауа
2018/2019 г
Спгледуваое на успехпу и
ппведениеуп на ушенициуе
пд VI – IX пдделение вп
првпуп урпмеасешие пд
ушебнауа 2018/2019 г
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Реализирана програмска активност

Време на реализација

Реализатор

Целна група

Разгледуваое на успехпу,ппведениеуп
и редпвнпсуа на ушенициуе вп првпуп
пплугпдие пд ушебнауа 2018/2019 за
пделенска насуава

15/01/19

Одделенски насуавници,
педагпщкп-психплпщка
служба и дирекупр

Одделенски
насуавници

Разгледуваое на успехпу,ппведениеуп
и редпвнпсуа на ушенициуе вп првпуп
пплугпдие пд ушебнауа 2018/2019 за
предмеуна насуава

15/01/19

Предмеуни , насуавници,
педагпщкп-психплпщка
служба и дирекупр

Предмеуни
насуавници

Постигнати цели и остварени
ефекти

Спгледуваое на успехпу и
ппведениеуп на ушенициуе
пд I – V пдделение вп првпуп
урпмеасешие пд ушебнауа
2018/2019 г
Спгледуваое на успехпу и
ппведениеуп на ушенициуе
пд VI – IX пдделение вп
првпуп урпмеасешие пд
ушебнауа2018/2019 г

пдгпвпрни наставници
Ирена Младенпвска
Маријана А. Маневска
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РАБПТА НА СТРУЧНИТЕ ПРГАНИ
НАСТАВНИЧКИ СПВЕТ

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Реализирана прпграмска
активнпст,
Насуавнишки бр.1

Насуавнишки бр.2

Насуавнишки бр.3

Подобрување и усовршување на работата на наставниците

Време на
реализација
Авгусу

Авгусу

Сепуември

Реализатпри

Целна група

дирекупр,сурушна
служба
и насуавници

дирекупр,сурушна
служба
и насуавници

дирекупр,сурушна
служба
и насуавници
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Ппстигнати ефекти

насуавници

Разгледуваое на гпдищен извещуај и
гпдищна прпграма

насуавници

Извесууваое за назнашуваое на
в.д.Дирекупр на ООУ„Мирше Ацев“,
Разгледуваое на Гпдищнипу извещуај за
рабпуа на ушилищуеуп вп ушебна 2017/2018
гпдина,Разгледуваое на Гпдищнуа прпграма
за рабпуа на ушилищуеуп вп ушебна
2018/2019 гпдина,Прпграми за ушенишки
екскурзии за ушебнауа 2018/2019
гпдина,Фпрмираое на Кпмисија за есуеускп
уредуваое на ушилищуеуп,Акуивнпсуи кпи се
вп уек

насуавници

Гпдищни насуавни планпви на насуавауа за
ушебна 2018/2019,
Расппред на шаспви за пдделенска и
предмеуна насуава,Акуивнпсуи ппврзани сп
ппшеупк на нпва ушебна гпдина,Прва
рпдиуелска средба,
Акуивнпсуи кпи се вп уек

Реализирана
прпграмска
активнпст

Насуавнишки бр.4

Насуавнишки бр.5

Насуавнишки бр.6

Време на
реализација

Сепуември

Сепуември

Окупмври

Реализатпри

дирекупр,сурушна
служба
и насуавници

дирекупр,сурушна
служба
и насуавници

дирекупр,сурушна
служба
и насуавници

Целна група

насуавници

насуавници

насуавници

157

Ппстигнати ефекти
Пеурпв “,Инфпрмации за еднпдневен есенски
излеу,Инфпрмиранпсу за насуава вп 1 пдделение (
пд 10.09.2018 гпдина дп 15:00 шаспу ),Извесууваое
за набавуваое , дисурибуираое и плаќаое на
деуски списанија вп нащеуп ушилищуе за ушенициуе
пд 1 дп 9 нпдделение (Рпсица,Другарше ,Развигпр и
Нащ свеу ),Одредуваое менупр за пдделенски
насуавници –приправници , Инфпрмации пд
пдделенскиуе ракпвпдиуели за ушеници кпи ќе
пусусувуваау ппдплг перипд пд 1 месец надвпр пд
државауа и се иселени вп сурансувп , Приприуеуни
акуивнпсуи - пбразпваниеуп на ушенициуе пд 1 дп 9
пдделение (пдржуваое на редпвна насуава
,дпдауна ,дппплниуелна насуава ,слпбпдни
ушенишки акуивнпсуи , пдделенскипу шас примена
на ОЖВ и др.), Педагпщка дпкуменуација
Превпз на ушеници кпи живеау вп Сарај , Щищивп и
Маука;Ппшиууваое на Правилник за рабпунп време
на насуавнициуе и сурушниуе спрабпуници;
Одредуваое менупр за Ана Ауанаскпва
дефекуплпг - приправник; Прпверка на дневник на
паралелкауа и Е- дневник пд I дп V пдделение и
пд VI дп IX пдделение (пд сурана на кпмисииуе);
Оувпрен ден ; Извесууваое за инуегрална
евалуација вп ушилищуе пд сурана на прпсвеуни
инспекупри ( пд 08 дп 10 пкупмври )
Инфпрмации за вклушуваое на ушилищуеуп вп
прпекуи;Акуивнпсуи на насуавнициуе;Текпвни
акуивнпсуи;5. Присуунпсу на педагпщкппсихплпщкауа служба на Заврщнауа приредба на
Прпекупу ЕРАЗМУС + на 26.10.2018 гпдина вп Дпмпу
на кулуурауа ,,Дпрше Пеурпв”;

Реализирана
прпграмска
активнпст

Насуавнишки бр.7

Насуавнишки бр.8

Време на
реализација

Нпември

Декември

Реализатпри

дирекупр,сурушна
служба
и насуавници

дирекупр,сурушна
служба
и насуавници

Целна група

насуавници

насуавници
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Ппстигнати ефекти
Разгледуваое на успехпу и ппведениеуп на
ушенициуе за првпуп уримесешие вп ушебнауа
2018/2019 гпдина,
Ууврдуваое на успехпу и ппведениеуп на ушенициуе
за првпуп уримесешие вп ушебнауа 2018/2019
гпдина,
Одржуваое на Оувпрени шаспви пд сурана на
пдделенскиуе и предмеуниуе насуавници сппред
прпграмауа на ушилищуеуп
Извесууваое за верификација на Рещение за
дирекупр,Заппзнаваое сп дпбиенипу Извещуај пд
Инуегралнауа евалуација на рабпуауа на
ушилищуеуп,Акуивнпсуи кпи се ппврзани сп
реализација на Нпвпгпдищнипу хепенинг,
Реализација на Оувпрени шаспви вп месец
декември,Фпрмираое на урпшлена
кпмисија:Кпмисии за Редпвен Пппис на средсува;
Кпмисија за Оупис на средсува;
Кпмисија за ппдгпупвка на План и Лисуа на
архивски знаци за расппредуваое на Акуиуе за
2019 гпдина, Извесууваое за прганизираое на
инуерни пбуки пд надвпрещни лица, Прпцедурална
ппсуапка за рабпуа сп ушеници сп прпблеми сп
здравјеуп, хрпнишни забплуваоа или уещки
ппвреди,Прпмпвираое и Презенуација на Насуан
пд ушенициуе пд девеуп пдделение кпи се шленпви
на Правнипу клуб.

Реализирана
прпграмска
активнпст

Насуавнишки бр.9

Време на
реализација

Декември

Реализатпри

дирекупр,сурушна
служба
и насуавници

Целна група

насуавници

Ппстигнати ефекти

Напаусувија за акуивнпсуи на рабпуа за време на
зимскипу распусу сппред дпбиен дппис пд
МОН,Заппзнаваое сп акуивнпсуи за рабпуа сппред
агенда за месец јануари,Израбпука на Пплугпдищен
извещуај на ушилищуеупза перипд на првпуп
пплугпдие,Заппзнаваое сп израбпуенипу Акциски
план за надминуваое на слабиуе сурани на
рабпуеоеуп сппред дпбиенипу извещуај пд
инуегралнауа инспекција.

Одгпвпрен насуавник: Гпрдана
Щппкпска;Заменик:Зпра Анупвска
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Птвпрени часпви
Активнпсти за реализација на целите

Реализирана прпграмска акуивнпсу
Оувпрен шас
Исуприја – физика
„Паурипу лпкален, наушник свеуски“
Оувпрен шас
Македпнски јазик
Јазишни вежби
Оувпрен шас
Слпбпдни ушенишки акуивнпсуи
Шиуашки шас ( пбрабпука на аудип
сликпвница)

Време на реализација

Реализаупр

Целна група

Ппсуигнауи цели и
псуварени ефекуи

25.12. 2018

Ирена Младенпвска
Мр. Валенуина
Ппппвска

Предмеуни
насуавници

Кпрелација меду
предмеуиуе

Маја В. Суаврпв

Оделенски
насуавници,
насуавници
приправници

Кпрелација меду
предмеуиуе

12.12.2018

Оделенски
насуавници,
Маријана А. Маневска
педагпщкп –
психплпщка служба,
рпдиуели

01.11.2018

Кпрелација меду
предмеуиуе

Кпрдинаупр: Игпр Накпвски
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РАБПТА НА СТРУЧНИТЕ СПРАБПТНИЦИ
ППЛУГПДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБПТАТА НА ПЕДАГПГПТ
(Учебна 2018 / 19 гпдина)
Цел и задачи: 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.
Реализирана прпграмска активнпст

Време на
реализација

Спрабптници

Целна група

Ппстигнати цели и пстварени ефекти

1

2

3

4

5

Ппдрачје 1: РАБПТА СП УЧЕНИЦИ
Пптппдрачје: Ппддршка на учениците вп учеоетп
Индивидуалнп ппушуваое на ушенициуе
сп ппуещкпуии вп ушеоеуп
Ушесувп вп израбпука на индивидуален
пбразпвен план за ушеници сп ппсебни
пбразпвни ппуреби

Кпнуинуиранп

Насуавници

Ушеници

Дадена неппсредна ппддрщка на ушенициуе вп
ушеоеуп, ппдпбрен успех на ушенициуе и
надминауи ппуещкпуии вп ушеоеуп.

Август /
септември, 2018

Психплпг,
дефекуплпг,
насуавници,
рпдиуели

Ученици сп
ппсебни
пбразпвни
ппуреби

Приспособени наставни содржини согласно
потребите и можностите на учениците со
пречки во развојот.

Пптппдрачје: Следеое и ппддршка на развпјпт на учениците
Следеое на прилагпдуваоеуп на ушенициуе
вп првп пдделение преку ппсеуа на шаспви
и разгпвпри сп насуавници, рпдиуели и
ушеници

Сепуември нпември, 2018

Насуавници,
психплпг,
дефекуплпг

Ученици од
I одд.

Увид вп прилагпдуваоеуп и адапуацијауа
првашиоа вп ушилищнауа средина.

Ппмпщ на ушенициуе за справуваое сп
кризни сиууации (бплесу, смру, развпд,
семејнп насилсувп)

Кпнуинуиранп

Психплпг,
насуавници

Ученици

Дадена сурушна ппмпщ и ппддрщка на
ушенициуе за надминуваое на спсупјбиуе.

1

2

3

4

5

Спвеупдавна рабпуа сп ушеници кпи имаау
прпблеми вп пднесуваоеуп, емпципнални
уещкпуии, деликвенција, нередпвнпсу и сл.

Кпнуинуиранп

Психплпг,
насуавници,
рпдиуели

Ученици

Надминуваое на спцип - емпципнални прпблеми
кај ушенициуе.

Прибираое инфпрмации за рабпуауа и
пднесуваоеуп на ушенициуе преку
следеое на насуавауа

Кпнуинуиранп

Психплпг,
насуавници

Ученици

Увид вп пришиниуе за неуспехпу и несппдвеунпуп
пднесуваое на ушенициуе.

Инуервенираое при несппдвеунп пднесуваое
на ушенициуе

Кпнуинуиранп

Психплпг,
насуавници

Ученици

Разрещени насуанауи кпнфликуи и прпблеми,
применеуи сппдвеуни сурауегии за справуваое сп
несппдвеунп пднесуваое на ушенициуе.

Едукативни работилници со ученици:
1. „Како до полесен премин во од одделенска
во предметна настава“
2. „„Защуиуа на деускиуе права“
3. „Одделенски правила“ (1 и 2 дел)

Реализираое акуивнпсуи сп ушеници за
превенција пд насилнп пднесуваое

13.09.2018
15.11.2018
07. 12.2018
10.12.2018

Кпнуинуиранп

Дадени насоки за полесно прилагодување на
учениците кон предметните наставници , развиена
самодоверба и позитивни особини во личноста кај
ученикот. Стекнати знаења за правата,
одговорностите и заштита на детските права,
развиена свест за положбата на децата во
општествениот систем и живеење
Стекнати знаења за значењето на правилата ,
оспособени ученици за почитување правила на
однесување во училиште.

Раководители
на паралелки

Ученици од
VI а одд. и
II г пдд.

Насуавници

Ученици

Ппдпбруваое на пднесуваоеуп на пдредени
ушеници и унапредуваое на врснишкауа
кпмуникација.

Вклушуваое на ушенициуе вп искажуваое
на сппсувенп мислеое при анкеуираое
за ппуребиуе за Инуегралнауа евалуација
на ушилищуеуп

25 – 26.09.2018

Психплпг,
насуавници

Ушеници

Згплемена демпкраускауа паруиципација на
ушенициуе вп акуивнпсуиуе на ушилищуеуп,
зајакнауа сампдпвербауа и сампппшиууваое кај
ушенициуе.

Даваое ппддрщка вп иденуификацијауа на
специфишниуе желби и инуереси на ушенициуе
за реализација на слпбпдни ушенишки
акуивнпсуи и впннасуавни акуивнпсуи

Септември, 2018

Психплпг,
насуавници

Ушеници

Зголемена демократската партиципација на
учениците во активностите на училиштето.

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Ушилищуе,
ушеници

Дпбрп ппдгпувени прпграми за рабпуа, успещна
реализација и на впннасуавниуе акуивнпсуи,
анимираое на ушенициуе, развиваое на
наупреварувашки дух, хуманпсу, сплидарнпсу
и медуеунишка спрабпука.

Сурушна ппмпщ при изгпувуваое на прпграми
за впннасуавни акуивнпсуи и ушесувп вп
прганизација и реализација на дел пд
впннасуавниуе акуивнпсуи

1

2

3

4

5

Ппдрачје 2: РАБПТА СП НАСТАВНИЦИ
Пптппдрачје: Ппддршка на наставниците за планираое и реализација на впспитнп - пбразпвнипт прпцес
и сампевалуацијата
Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Насуавници

Суекнауи знаеоа за нпви закпни, правилници,
упаусува, кпнцепциски дпкуменуи и слишнп.

Даваое сурушна ппмпщ и ппддрщка на
насуавнициуе за планираое и успещна
реализација на впспиунп - пбразпвнипу прпцес

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Насуавници

Унапреден впспиунп - пбразпвен прпцес.

Ппддрщка на насуавнициуе при впдеое на
педагпщка евиденција и дпкуменуација

Кпнуинуиранп

Насуавници

Насуавници

Правилнп и уреднп пппплнеуа педагпщка
евиденција и дпкуменуација.

Давање насоки и стручна помош за
документирање на постигањата
на учениците

Кпнуинуиранп

Насуавници

Насуавници

Правилно формативно следење и оценување
на учениците.

Ппддрщка на насуавнициуе при планираоеуп
акуивнпсуи на шаспу за ушенициуе сп
ппуещкпуии вп спвладуваое на насуавниуе
спдржини

Кпнуинуиранп

Насуавници приправници

Насуавници,
ушеници

Унапреден впспиунп - пбразпвен прпцес и успещна
рабпуауа сп ушеници сп ппуещкпуии.

Рабпуа сп насуавници – приправници

Кпнуинуиранп

Насуавници приправници

Насуавници

Успещнп впведени насуавници вп
насуавнп - впспиунипу прпцес.

Ппмпщ на насуавнициуе при израбпука на
пбјекуивни уесупви на знаеоа и даваое наспки
при израбпууваое инсуруменуи за пценуваое
на ппсуигаоауа на ушенициуе

Кпнуинуиранп

Наставници

Насуавници

Дадена ппддрщка на насуавнициуе за фер и
пбјекуивнп пценуваое, унапреденп пценуваое
на ппсуигаоауа на ушенициуе.

Унапредуваое на рабпуауа на
ракпвпдиуелпу на паралелкауа

Кпнуинуиранп

Ракпвпдиуели
на паралелки

Насуавници

Дадена ппддрщка на пдделенскипу ракпвпдиуел
за планираое на акуивнпсуи
(избпр на спдржини и меупди).

Акуивнпсуи за анализа на кпнцепцискиуе
дпкуменуи

1

2

3

4

5

Упаууваое на насуавнициуе за кприсуеое на
сурушна лиуерауура, педагпщка перипдика
и разни извпри за ушеое заради
унапредуваое на насуавауа

Кпнуинуиранп

Насуавници,
библипуекар

Насуавници

Дадени наспки за сампсупјнп сурушнп успврщуваое
на насуавнициуе, унапредена впспиунп - пбразпвна
рабпуа на насуавнициуе.

Кпнуинуиранп

Одделенски
насуавници,
предмеуни
насуавници

Насуавници

Дадена ппддрщка на насуавнициуе при планираое
и реализација на насуавнипу прпцес, унапреден
впспиунп-пбразпвен прпцес, навременп и
пбјекуивнп пценуваое на ушеници, надминауи
впспиунп – пбразпвни прпблеми.

Педагпщкп - инсурукуивна и спвеупдавна рабпуа
сп пдделенскиуе и предмеуниуе насуавници

Ушесувп вп уимпви за рабпуа вп прпекуи:
„Заеднишка грижа за правилнп наспшуваое на
ушенициуе“ , Медуеунишка инуеграција вп
пбразпваниеуп“ и „Оценуваое за ушеое:
Ппсуавуваое и уппуреба на криуериуми за
успех пп мауемауика и прирпдни науки вп
пснпвнп пбразпвание“ .

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
насуавници

Училиште,
наставници

Зајакнауа врска рпдиуел – насуавник – ушеник и
унапредена впспиуна кпмппненуа , увид вп
реализацијауа на сампсупјни мулуикулуурни
акуивнпсуи вп насуавауа и впннасуавниуе
акуивнпсуи, унапредени педагпщки вещуини на
насуавнициуе за правилнп ппсуавуваое и уппуреба
на криуериуми за успех.

Индивидуални кпнсулуации сп насуавници
за спздаваое суимулауивна средина за ушеое

Кпнуинуиранп

Насуавници

Насуавници

Обезбедена ппзиуивнауа спцип-емпципналнауа
клима вп ушилницауа.

Потподрачје: Поддршка на наставниците за работа со учениците
Даваое наспки за рабпуа на насуавнициуе
сп пдделни групи и ппединешни ушеници
(ппуещкпуии вп ушеоеуп, прпблеми вп развпјпу,
бплесу, емпципнални прпблеми, надарени
ушеници и слишнп).

Кпнуинуиранп

Психплпг,
дефекуплпг,
насуавници

Насуавници,
ушеници

Преппзнаени ппуреби на ушенициуе, ппшиууваое на
лишнпсуа на секпј ушеник, иденуификувани и
развивани негпви јаки сурани.

Објаснуваое и демпнсурираое нашини на кпи
мпже да им се ппмпгне на ушенициуе сп
кприсуеое разлишни припди вп ушеоеуп

Кпнуинуиранп

Насуавници

Насуавници,
ушеници

Унапредена насуавна рабпуауа.

Следеое и сурушни кпнсулуации сп
насуавнициуе за примена на акуивна насуава
вп впспиунп-пбразпвнипу прпцес и
инуеракција ушеник - ушеник

Кпнуинуиранп

Насуавници

Насуавници,
ушеници

Зголемена примена на активна настава и
интеракција во наставата.
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Заппзнаваое на насуавнициуе
сп каракуерисуикиуе на
нпвпзапищаниуе ушеници

Кпнуинуиранп

Психплпг,
насуавници

Насуавници,
ушеници

Примена на индивидуализација во
наставната работа.

Сурушна ппддрщка на насуавнициуе за
впсппсуавуваое на дпбра кпмуникацијауа сп
ушенициуе и ппмеду ушенициуе медусебнп

Кпнуинуиранп

Насуавници

Насуавници,
ушеници

Унапредени медусебни пднпси на релација
насуавник – ушеник.

Кпнуинуиранп

Психплпг,
насуавници

Насуавници,
ушеници

Спгледани пришини за несппдвеунп пднесуваое,
предлпжени сурауегии за надминуваое и
спгледани ефекуи пд превземениуе акуивнпсуи.

Ппмпщ на насуавникпу вп справуваое
и разрещуваое на прпблеми сп
пднесуваоеуп на ушенициуе

Потподрачје: Поддршка на наставниците за работа со родителите
Упаууваое на насуавнициуе кпн ппефекуивна
кпмуникација и спрабпука сп рпдиуелиуе

Кпнуинуиранп

Психплпг,
насуавници

Насуавници,
рпдиуели

Ппдпбрена кпмуникација насуавник – рпдиуел.

Предлагаое спдржини за Спвеу на рпдиуели
и за рпдиуелски средби вп спгласнпсу сп
ппуребиуе

Пп ппуреба

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Насуавници,
рпдиуели

Успещнп реализирани спдржини
сппред ппуребиуе.

Ппдрачје 3: РАБОТА СО РОДИТЕЛИ
Потподрачје: Индивидуални и групни спветуваоа и кпнсултации сп рпдителите
Индивидуални кпнсулуации и спвеупдавна
рабпуа сп рпдиуели шии деца се сппшуваау
сп ппуещкпуии вп ушеоеуп,
нередпвнп ппсеууваое на насуавауа и
несппдвеунп пднесуваое

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
дефекуплпг,
насуавници

Родители,
ученици

Ппдпбрен успех кај ушенициуе, надминауи
пдредени ппјави и несппдвеунп пднесуваое кај
децауа и намален брпј на изпсуанпци.

Индивидуални кпнсулуации за ппддрщка на
рпдиуелиуе (нашин на кпмуникација, ппддрщка
вп ушеоеуп, мпуивираое за ушеое, псмислуваое
на слпбпднпуп време на деуеуп и сл.)

Кпнуинуиранп

Психплпг,
насуавници

Родители,
ученици

Ппдпбрена кпмуникација на релација рпдиуел –
деуе, ппдпбруваое на успехпу на ушенициуе,
правилнп искприсуенп слпбпднп време на децауа.

Ппмпщ на рпдиуелиуе за преппзнаваое на
кризни сиууации вп семејсувауа щуп гп засегаау
развпјпу и ушеоеуп на ушенициуе и спвеууваое
какп да реагираау вп пдредени сиууации

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Родители,
ученици

Дадена сппдвеуна ппддрщка на семејсувпуп.
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Реализираое сурушни кпнсулуации и ппмпщ на
рпдиуелиуе на ушенициуе сп прешки вп развпјпу
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Кпнуинуиранп

Психплпг,
дефекуплпг

Родители,
ученици

Инфпрмирани рпдиуели на децауа сп прешки вп
развпјпу за нивниуе права, пбврски и бенефиции
кпи мпже да ги дпбијау и изврщенп упаууваое дп
релевануни инсуиууции за ппмпщ.

Потподрачје: Едукација на рпдители
Информативни разговори со родителите за
услугите што ги нуди училиштето за
поддршка на учениците

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Родители

Унапредена меѓусебната доверба и соработката
со родителите.

Потподрачје: Вклучуваое на рпдителите вп живптпт и рабптата на училиштетп
Планираое и акуивнп вклушуваое на
рпдиуелиуе вп пдделени сегменуи пд
впспиунп - пбразпвнипу прпцес
Спрабпука сп шленпвиуе на Спвеу на рпдиуели
(Презенуираое на гпдищнипу извещуај за
рабпуауа на ушилищуеуп вп ушебнауа 2017 / 18
гпдина, Анализа на успехпу и ппведениеуп на
ушенициуе на крајпу пд првпуп уримесешие вп
ушебнауа 2018 / 19 гпдина)

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Рпдиуели

Фпрмирани кпмисии пд рпдиуели за разлишни
пбласуи пд рабпуауа на ушилищуеуп.

13.09.2018
22.11.2018

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Рпдиуели

Унапредена спрабпукауа сп Спвеупу на рпдиуели,
ппгплема вклушенпсу на рпдиуелиуе вп живпупу
и рабпуауа на ушилищуеуп.

Ппдрачје 4: СПРАБПТКА СП 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)
Информирање на локалната самоуправа
и локалната заедница за потребите и
постигањата на училиштето
Учество во организирање и реализирање
превентивни, хуманитарни и културни
активности на локалната заедница

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Ученици

Продлабочување на соработката со локалната
зедница и сознанијата во одредени области.

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
врабпуени лица
вп Опщуинауа,
сурушни лица

Училиште

Унапредена комуникација со локалната
самоуправа и локалната заедница.

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

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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Потподрачје: Соработка со стручните институции и организации
Спрабпука сп инсуиууции пд пбласуа на
пбразпваниеуп (МОН, БРО, Државен прпсвеуен
инспекупрау, Државен испиуен ценуар,
ЕЛС – Секупр за пснпвнп пбразпвание)

Планираое и псуваруваое спрабпука сп
ушилищуауа пд репнпу и ппщирпкп

Спрабпука сп Педагпщки факулуеу
„Св. Климену Охридски“ - Скппје

Кпнуинуиранп

Инспекупри,
спвеуници за
пснпвнп
пбразпвание

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
сурушни
спрабпуници,
насуавници

Дирекупр,
пдделенски
Декември, 2018
насуавници,
прпф. д-р Маријан
Малцев

Училиште

Дпбиена сурушна ппмпщ за унапредуваое на
рабпуауа на ушилищуеуп, навременп дпсуавени
барани ппдаупци и пппплнеуи прегледи, уабели и
фпрмулари.

Училиште

Спздадена дпверба и ппшиу вп градеое на
парунерсува сп ушилищуауа, разменеуи знаеоа и
искусува сп сурушниуе служби пд ппщуинскиуе
пснпвни ушилищуа и ппщирпкп.

Сууденуи,
пдделенски
насуавници

Израбпуени планпви за реализација на менупрски
шаспви пп физишкп и здравсувенп пбразпвание,
успещна реализација на менупрскиуе шаспви
реализирани пд пдделенскиуе насуавници,
прпфесипнален развпј на пдделенскиуе насуавници.

Спрабпука сп ЈЗУ Завпд за менуалнп здравје на
деца и младинци „Младпсу“, Ппликлиника
Дпрше Пеурпв (ушилищна амбулануа),
ЈЗУ Ценуар за јавни здравје, ЈУ Медуппщуински
ценуар за спцијална рабпуа на град Скппје,
Спјузпу за грижи и впспиууваое на децауа на
град Скппје, Пплициска суаница Дпрше Пеурпв,
невладини прганизации и други усуанпви кпи
придпнесуваау за псуваруваое на целиуе и
задашиуе на впспиунп - пбразпвнауа рабпуа

Пп ппуреба

Сурушни лица

Ушеници

Дпбиена сурушна ппмпщ пд инсуиууцииуе за даваое
ппддрщка на ушенициуе вп надминуваое на спцип емпципналниуе прпблеми и ппдпбруваое на
успехпу, дадена ппддрщка на ушеници на кпи им е
ппуребна спцијална ппмпщ, здравсувена защуиуа на
ушенициуе, дпбиени наспки за реализираое на
акуивнпсуи на Деускауа прганизација, дадени наспки
за ппсуапуваое вп слушај на насилнп пднесуваое на
ушеници вп ушилищуе, разменеуи знаеоа и искусува
за пдржуваое на јавен ред и мир, превенција пд
уппуреба на пеуарди и други пирпуехнишки средсува.
и безбеден пресупј на ушенициуе вп ушилищуе.

Спрабпука сп Државен завпд за суауисуика,
Нарпден правпбраниуел, Инсуиууу за
за шпвекпви права

Кпнуинуиранп

Сурушни лица

Инсуиууции,
ушилищуе

Навременп дпсуавени ппдаупци за ппределени
спсупјби вп ушилищуеуп.

Пп ппуреба

Психплпг,
насуавници,
сурушни лица

Рпдиуели,
ушеници

Разрещени пдредени сиууации и прпблеми.

Заппзнаваое и упаууваое на ушеници и
рпдиуелиуе вп сппдвеуни инсуиууции
за рещаваое на пдреден прпблем
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Подрачје 5: ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА
Потподрачје: Личен професионален развој
Израбпука на лишен план за прпфесипнален
развпј за развиваое на прпфесипналниуе
кпмпеуенции на педагпгпу

14.09.2018

Дирекупр,
психплпг

Педагпг

Иденуификувани ппуреби за лишен прпфесипнален
развпј кприсуејќи ги резулуауиуе пд
сампрефлексијауа.

Планираое, евиденција и прибираое дпкази
за сппсувенипу прпфесипнален развпј

Кпнуинуиранп

Дирекупр

Педагпг

Унапредена рабпуа на педагпгпу и унапредуваое
на впспиунп – пбразпвнауа рабпуа.

06.12.2018
15.12.2018

Предмеуен
насуавник
Сузана
Ппппвска,
пбушуваши пд
МАНТ

Дирекупр,
сурушни
спрабпуници,
насуавници

Развиени вещуини и сппспбнпсуи за даваое сурушна
ппмпщ на насуавнициуе при ппдгпупвка и реализација
на спвремена насуава сп примена на инуеракуивна
уабла . Ппдпбрени кпмпеуенции вп прпцеспу на
пукриваое, рабпуа и ппддрщка на равпјпу на
надаренпсуа кај ушенициуе.

05.10.2018
24.11.2018
20 - 22.12.2018

Обушуваши
ангажирани
пд: Ресурсен
ценуар,
Здружение за
дислексија
Ајнщуајн,
БРО ,
УНИЦЕФ

Дирекупр,
сурушни
спрабпуници,
насуавници

Развиени кпмпеуенции за ппддрщка на ушенициуе сп
ппсебни пбразпвни ппуреби вп ушеоеуп и
плеснуваоеуп на преминпу на ушенициуе сп ПОП пд
пдделенска вп предмеуна насуава. Суекнауи знаеоа и
вещуини за примена на меупди и алауки при рабпуа
сп ушеници сп дислексија. Развиени вещуини и
сппспбнпсуи за иденуификација на ушеници сп
ппсебни пбразпвни ппуреби, израбпука на
Индивидуален пбразпвен план (ИОП) и негпва
примена вп насуавнипу прпцес.

Кпнуинуиранп

Библипуекар,
издавашки
куќи,
Инуернеу

Педагпг

Сампсупјнп сурушнп успврщуваое, суекнауи знаеоа и
вещуини ппдпбруваое на квалиуеупу на насуавнп впспиунауа рабпуа и унапредена педагпщка дејнпсу.

Кпнуинуиранп

Педагпзи пд
пснпвни
ушилищуа,
сурушни лица,
здруженија

Педагпг

Унапредена педагпщкауа дејнпсу, сппделени знаеоа
и искусува сп педагпзиуе пд пснпвниуе ушилищуа вп
град Скппје и ппщирпкп.

Ушесувп вп разлишни фпрми на сурушнп
успврщуваое вп ушилищуеуп:
1. Интерна обука на тема:“Примена на
интерактивна табла во наставата“„
2. Интерна обука од надворешни обучувачи:
„Откривање и работа со надарените и
талентираните“

Ушесувп вп разлишни фпрми на сурушнп
успврщуваое надвпр пд ушилищуеуп:
1. Презентација на „Водич за инклузивно
образование - премин од одделенска во
предметна настава“
2. Семинар на тема: „Практични методи и
алатки при работа со учениците со
дислексија“
3. Обука на тема „Зајакнување на капацитетите
за инклузивно образование“ (БРО, УНИЦЕФ)

Следеое сурушна лиуерауура и инфпрмации
пд знашеое за пбразпваниеуп и
впспиууваоеуп
Ушесувп вп акуивнпсуиуе на Здружение на
педагпзи на пснпвниуе ушилищуа на град
Скппје “Спвремен педагпг”, други
прпфесипнални здруженија , спцијални
мрежи и фпруми
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Потподрачје: Поддршка на професионалниот развој и соработка во училиштето
Рабпуа вп уим за прпфесипнален развпј
на насуавнипу кадар

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
насуавен кадар

Наставници

Направен увид вп ппуребиуе за прпфесипналнипу
развпј на насуавнипу кадар , изврщенп планираое
на перманенунп сурушнп успврщуваое на насуавнипу
кадар, прпмпвирани прпфесипнални и кплегијални
пднпси.

Иденуификуваое на ппуребиуе за
прпфесипналнипу развпј на насуавнипу кадар
и предлагаое уеми за пбуки вп ушилищуеуп

Окупмври,
2018

Дирекупр,
психплпг,
дефекуплпг,
насуавници

Наставници

Унапреден прпфесипнален развпј на насуавнипу
кадар вп ушилищуеуп.

Водење документација за
професионалниот развој на наставниците

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
насуавен кадар

Наставници

Увид вп прпфесипналнипу развпј на
насуавнипу кадар.

Ппддрщка на насуавнициуе за израбпука на
лишен план за прпфесипнален развпј

Авгусу /
сепуември,
2018

Насуавници

Наставници

Успщенп иденуификувани ппуреби за лишен
прпфесипнален развпј на насуавнициуе.

Ппмпщ на Сурушниуе акуиви вп ппдгпупвкауа
и реализацијауа на пдделени спдржини
пд нивнауа рабпуа

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
пдгпвпрни
насуавници

Стручни
активи

Мпуивирани насуавници за прпфесипналнп
успврщуваое и спздадена ппууикнувашка средина
вп кпја сиуе ушау.

Сппделуваое сурушни мауеријали
сп кплегиуе

Кпнуинуиранп

Сурушни
спрабпуници,
насуавници

Наставници

Унапредена реализација на
наставно - воспитниот процес.

Спрабпука сп прпфесипналци и експеруи
заради ппдигаое на прпфесипналниуе
знаеоа на насуавнициуе

Кпнуинуиранп

Прпфеспри,
експеруи

Наставници

Организирани интерни обуки на наставниот кадар
од надворешни обучувачи.
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Подрачје 6: АНАЛИТИЧКО - ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
Потподрачје: Анализа и проценка на воспитно - образовната работа
Изгпувуваое на инсуруменуи за прибираое
на ппдаупци (прпупкпли, пбрасци,
евиденуни лисуи, прегледи)

Кпнуинуиранп

Суауисуишкп – педагпщка пбрабпука на ппдаупци
за ппфау на ушенициуе сппред впзрасу,
Сепуември, 2018
ппл и еунишка припаднпсу

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Училиште

Изгпувени инсуруменуи и прецизнп прибрани
ппдаупци.

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Училиште

Увид и деуален преглед на ушенициуе сппред впзрасу,
ппл и еунишка припаднпсу вп ппшеупкпу на
ушебнауа 2018 / 19 гпдина.

Училиште ,
ученици

Увид и деуален преглед на спцијалнауа сурукуура
на ушенициуе вп ушебнауа 2018 / 19 гпдина.

Училиште,
ученици

Кпнсуауирана спсупјба за ппсуигнауипу успех и
ппведениеуп на ушенициуе на крајпу пд
кавруалниуе перипди вп ушебнауа гпдина.

Ууврдуваое на спцијалнауа сурукуура на
ушенициуе вп ушебнауа 2018/ 19 гпдина

Окупмври, 2018

Психплпг,
ракпвпдиуели
на паралелки,
рпдиуели

Анализа на ппсуигнауипу успех, ппведениеуп,
редпвнпсуа и педагпщки мерки на ушенициуе
вп ушебна 2018 / 19 гпдина

08.11.2018

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Израбпука на анализи и други извещуаи за
спсупјбиуе вп разлишни пбласуи пд
впспиунп-пбразпвнауа рабпуа
(за ппуребиуе на впспиунп – пбразпвни и
други инсуиууции и прганизации)

Пп ппуреба

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Училиште

Впсппсуавен сисуем за редпвни анализи и извещуаи
на пдделни впспиунп-пбразпвни пращаоа вп
ушилищуеуп, дадени упшни ппдаупци за спсупјбауа
на ушилищуеуп.

Израбпука на пплугпдищен извещуај за
рабпуа на педагпщкауа служба

16.01.2019

Дирекупр

Училиште

Презенуација и дпкуменуација на рабпуауа
на педагпгпу.

Јануари, 2019

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Училиште

Презенуираое на целпкупнауа впспиунп –
пбразпвна рабпуа на ушилищуеуп вп
уекпвнауа ушебна гпдина.

Ушесувп вп израбпука на Пплугпдищен извещуај
за рабпуа на ушилищуеуп

1

2

3

4

5

Пптппдрачје: Истражуваое на впспитнп – пбразпвната рабпта
Израбпука на Гпдищен суауисуишки извещуај
за крај на ушебнауа 2017 / 18 гпдина

07.09. 2018

Дирекупр,
психплпг,
библипуекар,
секреуар

Училиште

Дадени точни податоци за состојбата на
училиштето на 31.08.2018 година.

Подрачје 7: УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА
Потподрачје: Училишна структура и организација
(планирање, следење на настава, педагошка евиденција и документација, евалуација)
Ушесувп вп израбпука на Гпдищна прпграма за
рабпуа на ушилищуеуп и ппединешниуе
дпкуменуи пд исуауа
Планираое и прпграмираое на
рабпуауа на педагпгпу
(гпдищен глпбален план и прпграма)

Авгусу, 2018

Aвгусу, 2018

Дирекупр,
психплпг,
дефекуплпг,
насуавници
Дирекупр,
сурушни
спрабпуници,
насуавници
Дирекупр,
сурушни
спрабпуници,
насуавници

Училиште

Успещнп ппдгпувена Гпдищна прпграма за рабпуа
на ушилищуеуп, сп испплнеуи инсуиууципнални
рамки и закпнски пбврски.

Педагпг

Израбпуена и усвпена
гпдищна прпграма за рабпуа на педагпгпу вп
уекпу на ушебнауа 2018 / 19 гпдина.

Педагпг

Изврщенп планираое на месешниуе акуивнпсуи
за реализација пд сурана на педагпгпу,
спгласнп ппуребиуе на ушилищуеуп и
Гпдищнауа прпграма за рабпуа на педагпгпу.

Месешнп планираое
на рабпуауа на педагпгпу

Првауа седмица
вп месецпу

Ушесувп вп прганизација на рабпуауа
на ушилищуеуп (расппред, календар,
планираое, прпграмираое и сл.)

Авгусу /
сепуември,
2018

Дирекупр,
психплпг,
дефекуплпг,
насуавници

Училиште

Навремен и непрешен уек на акуивнпсуиуе вп
ушилищуеуп, ефикасна прганизација на впспиунп пбразпвнауа дејнпсу на ушилищуеуп,
сисуемауишнпсу и пдгпвпрнпсу вп рабпуеоеуп
на ушилищуеуп.

Ушесувп вп израбпука на
Прпщирена прпграма на ушилищуеуп
вп ушебнауа 2018 / 19 гпдина

27.09. 2018

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Училиште

Израбпуена прпщирена прпграма за рабпуа вп
насуава сп прпдплжен пресупј и класишна насуава.

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
дефекуплпг,
насуавници

Ушилищуе,
насуавници,
ушеници

Унапредени и успещнп реализирани впннасуавни
акуивнпсуи вп ушилищуеуп .

21.09. 2018

Дирекупр,
СИТ - пу

Ушилищуе

Израбпуен план за реализација на акуивнпсуи
за инуегриранп пбразпавание,
спгласнп преппракиуе пд МОН,

Ушесувп вп прганизираое и реализираое на
впннасуавни впспиунп – пбразпвни ппдрашја
Ушесувп вп израбпука на акципнен план за
унапредуваое на инуегриранпуп пбразпвание
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Ушесувп вп израбпука на прпграма за
прпфесипнален развпј на насуавнициуе
и сурушниуе спрабпуници

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг
пдгпвпрни
насуавници

Ушилищуе,
насуавен кадар

Перманенунп сурушнп успврщуваое на
впспиунп-пбразпвнипу кадар .

Израбпука на Акциски план за надминуваое на
слабпсуиуе вп рабпуауа на ушилищуеуп,
израбпуен пп напдиуе и преппракиуе вп
извещуајпу пд Инуегралнауа евалуација

28.12.2018

Дирекупр,
психплпг

Училиште,
наставници,
ученици

Дадени преппраки сп кпнкреуни акуивнпсуи за
надминуавое на слабпсуиуе вп рабпуауа на
ушилищуеуп вппшени при Инуегралнауа евалуација

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
ракпвпдиуели
на паралелки,
секреуар

Ученици

Запищуваое нпвпдпјдени ушеници вп сппдвеуни
паралелки и пвпзмпженп преведуваое на
ушеници вп други ушилищуа.

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг
насуавници

Училиште,
наставници,
ученици

Унапредуваое на насуавнипу прпцес,
ппдпбруваое на ппсуигнуваоауа на ушенициуе и
развиваое на надаренпсуа кај ушенициуе.

Инфпрмауивнп - инсурукуивна рабпуа сп
прпсвеуниуе инспекупри при реализација на
Инуегрална евалуација на ушилищуеуп

08 – 12.10.2018

Прпсвеуни
инспекупри пд
ДПИ,
дирекупр,
психплпг,
насуавници

Ушилищуе

Дадени инфпрмации за рабпуауа на ушилищуеуп пп
ппдрашја, изврщенп вреднуваое на рабпуауа на
ушилищуеуп, вппшени јаки сурани на ушилищуеуп и
дадени наспки за надминуваое на слабиуе сурани
на ушилищуеуп.

Следеое на реализацијауа на
впннасуавниуе акуивнпсуи

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Училиште,
наставници,
ученици

Унапредуваое на впннасуавниуе акуивнпсуи .

Следеое и вреднуваое на планираоауа на
насуавнипу кадар (гпдищни планираоа на
насуавнициуе и дневни пперауивни планпви)

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Наставници

Увид вп планираоауа на насуавнипу кадар и
унапредуваое на планираоауа.

Следеое и прпверуваое на педагпщкауа
евиденција и дпкуменуација,
сп предлпг мерки за ппдпбруваое

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Наставници

Увид вп регуларнпсуа и квалиуеупу на впдеоеуп
на педагпщкауа евиденција и дпкуменуација.

Набљудуваое на насуавни шаспви,
анализа на спзнанијауа и предлпг мерки
релевануни за целпуп ушилищуе

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Наставници,
ученици

Увид вп реализацијауа на насуавнипу план и
прпграма, ппдпбруваое на впспиунп –
пбразпвнауа рабпуа вп ушилищуеуп.

Ушесувп вп запищуваое нпвпдпјдени ушеници
вп ушилищуеуп (распределба пп паралелки) и
испищуваое ушеници пд ушилищуеуп
Следеое на прганизацијауа и реализацијауа
на насуавауа пп задплжиуелни и избпрни
предмеуи, дпдауна насуава, дппплниуелна
насуава и насуава сп прпдплжен пресупј
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Следеое на ппсуигнауипу успех, ппведениеуп
и редпвнпсуа на ушенициуе вп насуавауа и
впннасуавниуе акуивнпсуи

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Ученици

Увид вп ппсуигнуваоауае, ппведениеуп и
редпвнпсуа кај ушенициуе.

Ушесувп вп рабпуауа на сурушниуе пргани
и уела вп ушилищуеуп

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Наставници

Придпнес вп рабпуауа на сурушниуе пргани и уела ,
ппдпбруваое квалиуеупу на впспиунп-пбразпвнипу
прпцес.

Впдеое педагпщка евиденција и
дпкуменуација на сппсувенауа рабпуа

Кпнуинуиранп

/

Педагог

Евиденуираое на акуивнпсуиуе и увид вп
сппсувенауа рабпуа .

Впдеое на евиденција за рабпуауа
сп ушеници и рпдиуели

Кпнуинуиранп

/

Педагог

Дпкуменуираое на спрпведениуе акуивнпсуи сп
ушенициуе, насуавнициуе и рпдиуелиуе.

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
секреуар

Училиште

Навременп инфпрмираое на ушенициуе и
врабпуениуе, сисуемауизирани ппдаупци,
ефикасна прганизација и успещна реализација на
впспиунп - пбразпвнауа дејнпсу на ушилищуеуп.

Израбпука на прпупкпли, спппщуенија,
фпрмулари, службени ппкани,
евиденуни лисуи и сл.

Потподрачје: Училишна клима, безбедна средина и демократско учење
Кпнуинуиранп

Врабпуени вп
ушилищуеуп ,
ушеници,
рпдиуели

Училиште,
наставници,
ученици

Ппууикнуваое спрабпука меду сиуе шиниуели вп
ушилищуеуп заради спздаваое безбедина средина
и ппзиуивна клима.

Ушесувп вп рабпуауа сп Ушенишкауа заедница
и ушенишкиуе прганизации

Кпнуинуиранп

Дирекупр,
психплпг,
пдгпвпрни
насуавници

Ученици

Демпкраускауа паруиципација на ушенициуе вп
акуивнпсуиуе на ушилищуеуп.

Ушесувп вп прганизираое на хуманиуарни
акции за ппмпщ на ушеници пд спцијалнп
ранливи кауегприи

Окупмври , 2018
декември, 2018

Дирекупр,
психплпг,
насуавници

Ученици

Успещнп реализираое на хуманиуарниуе акции и
развиваое на свесу за медусебна ппмпщ и
хуманпсу.

Ушесувп вп акуивнпсуи за креираое на
ппзиуивна спцип - емпципнална клима
вп ушилищуеуп

Педагог
Валентина Алексовска

ЦЕЛ 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 прпграмска
активнпст
Израбпука на сппсувенауа
Гпдищна прпграма за рабпуа

Време на
реализација
Јули и Авгусу 2018
гпдина

Реализатпри

Целна група

Психплпгпу

За ушилищуеуп

Ушесувп вп изгпувуваое на
Јули и Авгусу 2018
Психплпгпу и насуавници
Гпдищна прпграма на ушилищуеуп
гпдина
Ппделба на запищани ушеници вп
првп пдделение вп нпвауа ушебна
гпдина и изгпувуваое списпци сп
ушеници пп паралелки
(фпрмираое на паралелки сппред
пдредени криуериуми )

Запищуваое на нпвпдпјдени
ушеници пд други ушилищуа и
испищуваое на ушеници пд
нащеуп ушилищуе .

Прибираое инфпрмации за
ушеници на кпи им е ппуребна
сппдвеуна ппмпщ

Авгусу 2018
гпдина

Психплпг и педагпг

За ушилищуеуп

За насуавнициуе и
ушенициуе

Ппстигнати ефекти
Реализација на планираниуе акуивнпсуи
на сппсувенауа рабпуа предвидени сппред
Гпдищнауапрпграма за рабпуа и ппгплема
ефикаснпсу вп нивнпуп спрпведуваое .
Прпверуваое,сугесуии и прибираое на
сппдвеуен мауеријал и ппдаупци сп цел
изгпувуваое на квалиуеуна Гпдищна
прпграма на ушилищуеуп .
Раппредуваое на ушенициуе пд првп
пдделение пп паралелки сппред
пдредени криуериуми пд лисуиуе на
ппсервација .

Смесууваое на ушенициуе вп сппдвеуни
паралелки сппред пдредени криуериуми ,
сп цел , пвпзмпжуваое на нпвпдпјдениуе
ушеници да гп прпдплжау ппнауампщнпуп
Вп уекпу на првпуп
Психплпгпу и
За ушенициуе
щкплуваое . Даваое спгласнпсуи за
пплугпдие
насуавнициуе
нпвпдпјдениуе ушеници и бараое за
испищуваое на нащи ушеници какп и
сиуе други ппуребни дпкуменуи за
реализација на пвие акуивнпсуи .
Прибираое инфпрмации пд
За сиуе сурукуури вп
ушеникпу,рпдиуелпу пдделенскипу
Вп уекпу на првпуп
ушилищуеуп
(
Психплпгпу и насуавници
ракпвпдиуел ) и спгледуваое на пришиниуе
пплугпдие
ушеник,рпдиуел пдделенски
за ппдпбруваое на напредпкпу на
ракпвпдиуел )
ушеницикпу .
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Реализирана прпграмска
Време на
Реализатпри
активнпст
реализација
Увид вп впдеое на Одделенски
дневници,гпдищни прпграми на
Вп уекпу на првпуп Психплпгпу и пдгпвпрниуе
насуавници, пперауивни планпви,
пплугпдие
насуавници
мауишни книги ,евиденуни лиспви
за успех и другп

Целна група

За насуавнициуе

Ппстигнати ефекти
Вппшуваое , изгпувуваое извещуаи и
кпнсуауираое на прппусуиуе сп цел
,ппдпбруваое и ппквалиуеунп впдеое на
педагпщка дпкуменуација .

Сугесуии и даваое ппдрщка на
насуавнициуе за ппдпбруваое на нашинпу
Психплпг
За ушилищуеуп
на рабпуа и ппдпбруваое на квалиуеупу на
нивнпуп рабпуеое .
Присуунпсу и дпбиваое на сурушна ппмпщ
пд инсуиууцииуе ,дпсуавуваое на
Психплпгпу, лица пд
Спрабпука сп надвпрещни
Вп уекпу на првпуп
ппдаупци ,и ппгплема спрабпука заради
пдредени инсуиууции и За ушенициуе и рпдиуелиуе
инсуиууции ,сурушни усуанпви
пплугпдие
ппдпбруваое на сппсувенипу напредппкпу
насуавници
, насуавнициуе ушенициуе и спсупјбауа вп
ушилищуе .
Взаемнп спрабпууваое и ууврдуваое на
Спрабпука сп рпдиуели , ушеници Вп уекпу на првпуп Психплпг,насуавник,
Пред насуавницеуе
ппуребиуе за спрабпука вп даваое на
и насуавници
пплугпдие
ушеник и рпдиуел
ппмпщ и сугесуии кај пвие сурукуури .
Присуунпсу и даваое наспки за
Следеое на рабпуауа на
Следеое на рабпуауа и ушесувп на Вп уекпу на првпуп
Психплпгпу и
ппдпбруваое на нашинпу на рабпуа за
сурушниуе акуиви вп
сурушниуе акуиви
пплугпдие
насуавнициуе
ппефекуивнп рабпуеоеуп на сурушниуе
ушилищуеуп
акуиви .
Израбпука на извещуајпреку елекурпнскп
Израбпука на суауисуишки извещуај
внесуваое на упшни ппдаупци за
за ппшеупкпу пд ушебнауа
Окупмври /
За ппуребиуе на Завпд за спсупјбауа на ушилищуеуп на ппшеупкпу на
Психплпгпу
2018/2019 гпдинауа за ппуребиуе Нпември 2018
суауисуика
ушебнауа 2018/2019 гпдина кпи се
на Завпд за суауисуика
ппуребни за рабпуеоеуп на Државнипу
Завпдпу за суауисуика .
Израбпууваое на Преглед за успехпу и
ппведениеуп на ушенициуе пд 6 дп 9
Изгпувуваое на Анализа на
пдделение и следеое на ппсуигаоауа на
успехпу вп првпуп уримесешие и
Нпември 2018
За ушилищуеуп , за
ушенициуе кпи дпбрп напредуваау и пние
Психплпг
првпуп пплугпдие ,за ушенициуе
Јануари 2019
ушенициуе и рпдиуелиуе
кпи ппслабп напредуваау. Даваое на
пд щесуп дп девеууп пдделение
напаусвија за ппдпбруваое на спсупјбауа
вп уекпу на првпуп уримесешие и првпуп
пплугпдие .
Кпнсулуауивна рабпуа сп
насуавници

Вп уекпу на првпуп
пплугпдие
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Реализирана прпграмска
активнпст
Впдеое на евиденција на
сппсувенауа рабпуа

Време на
реализација

Реализатпри

Целна група

Вп уекпу на првпуп
пплугпдие

Психплпгпу

За насуавнициуе

Секпјдневнп внесуваое на ппдаупци за
сппсувенауа рабпуа и паупказ за
изгпувуваое на месешен план .

За насуавнициуе
,рпдиуелиуе и др.

Кпнсулуација и даваое ппмпщ за уреднп
впдеое на педагпщка дпкуменуација ,
какп и безбеднп смесууваое и впдеое
грижа на исуауа заради важнпсуа какп
урајни дпкуменуи .

За ушилищуеуп

Реализација на акуивнпсуи вп ушилищуеуп
и надвпр пд негп кпи се пд јавен каракуер,
вп кпнсулуација сп дирекупр , насуавници
и ушеници

Грижа за целпкупнауа педагпщка Вп уекпу на првпуп
дпкуменуација
пплугпдие

Психплпгпу,педагпгпу
насуавнициуе и
кпмисииуе за
прпверуваое на
педаг.дпкуменуација

Ушесувп вп даваое ппдрщка вп
сиуе акуивнпсуи пд јавен каракуер
пднпснп приредби. Прием на
првашиоа и смесууваое вп
пдделенија , прием на ушенициуе Вп уекпу на првпуп
Психплпг и насуавници
пд првп пдделение вп Деускауа
пплугпдие
прганизација ,ушилищни
хепенинзи , Паурпнен празник на
ушилищуеуп , заврщни приредби и
другп .
Присуунпсу и ангажиранпсу на
Одделенски ,Насуавнишки спвеу , Вп уекпу на првпуп
Рпдиуелски средби и Спвеу на
пплугпдие
рпдиуели
Увид вп рабпуауа на насуавнициуе
вп пдржуваое на
Вп уекпу на првпуп
дппплниуелни,дпдауни и
пплугпдие
слпбпдни ушенишки акуивнпсуи пд
6 - 9 пдделение.
Израбпука на списпци сп ушеници
Вп уекпу на првпуп
наградени и ушеници сп
пплугпдие
педагпщки мерки пд 6-9 пдд

Дирекупр, Психплпг и
насуавници

За насуавнициуе

Ппстигнати ефекти

Даваое ппдрщка и ппмпщ на
насуавнициуе , рпдиуелиуе и ушенициуе
дпкплку има ппуреба за време на ваквиуе
средби .

Психплпгпу

Кпнсулуации и увид вп ппуещкпуииуе вп
реализација на пдржуваое на шаспвиуе
За ушенициуе , за
при пдржуваое на слпбпдниуе ушенишки
рпдиуелиуе и ушилищуеуп .
акуивнпсуи вп предмеуна насуава и
надминуваое на исуиуе.

Психплпгпу

Транспаренунп исуакнуваое на ушеници
кпи се пфалени . Мпуивираое на
За рпдиуелиуе и ушенициуе
ушенициуе за ппдпбруваое на спсупјбауа
.
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Реализирана прпграмска
активнпст

Време на
реализација

Реализатпри

Целна група

Ппстигнати ефекти

Даваое на ппдрщка на насуавници ,
Присуунпсу на пувпрени денпви и Вп уекпу на првпуп
За ппуребиуе на ушенициуе и рпдиуели и ушеници кпи имаау ппмпщ пд
Психплпгпу ,насуавници
рпдиуелски средби
пплугпдие
рпдиуелиуе
ппвеќе аспекуи за време на ваквиуе
средби .
Спрабпууваое и ппмагаое за вклушенпсу
Психплпгпу ,
Рабпуа на Тимпу за инклузија на Вп уекпу на првпуп
на ушенициуе сп ПОП вп редпвна насуава
дефекуплпгпу ,педагпгпу и За ппуребиуе на ушилищуеуп
деца сп ппсебни ппуреби
пплугпдие
какп и насуавнициуе кпи рабпуау сп вакви
уимпу
деца .

Кпмјууерска израбпука на
мауеријали кпи се ппуребни вп Вп уекпу на првпуп
ушилищуеуп за прганизираое на
пплугпдие
ВОР

Спвеууваое на рпдиуели на
ушеници кпи се сп ппгплем брпј на
Вп уекпу на првпуп
изпсуанпци ,ппгплем брпј слаби
пплугпдие
пцени и сп несппдвеунп
пднесуваое.
Изгпувуваое на план за
пдржуваое на ушилищни
наупревари вп пдделенска и
предмеуна насуава пд 6 дп 9
пдделение. Увид вп пдржуваое на
ушилищни наупреварипд 6 дп 9
пдделение .

Окупмври
2018 гпдина .

Психплпгпу

Психплпгпу

За ушилищуеуп

Израбпуени извесууваоа и други
мауеријали сп цел ппефикаснп
прганизираое на ВОР вп ушилищуеуп.

Одржани спвеууваоа и укажуваое на
рпдиуелиуе за ппјавиуе кпи се присууни кај
За ушилищуеуп и ушенициуе.
ппедини ушеници , сп цел надминуваое на
исуиуе .

Израбпука на План за ушилищни
Психплпгпу и пдгпвпрни
наупревари сп цел ушесувп на ушеници кпи
лица за пдделенска и
За ушилищуеуп и ушенициуе. имаау инуерес кпн ппедини предмеуи.и
предмеуна насуава и
ппдгпувуваое на ушенициуе за наупревари
пдделенски насуавници
пд ппвиспк ранг .
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Реализирана прпграмска
Време на
активнпст
реализација
Организација на акуивнпсуи
ппврзани сп прпфесипналнпуп
наспшуваое на ушенициуе пд
Месец нпември
девеуп пдделение ппсеуа на СУГСУ
2018 гпдина
„ Кпшп Рацин “ - Скппје - Оувпрен
ден
Прпверка на евиденуни лисупви за
пценки зададени пд БРО за
Нпември 2018
ппкажанипу успех вп првпуп
Јануари 2019
уримесешие и првпуп пплугпдие
за ушенициуе пд 6 дп 9 пдделение
Прибираое и прпверуваое на
ппднесени рещенија и бараоа пд
Вп уекпу на првпуп
насуавници при ппгрещнп внесен
пплугпдие
ппдаупк вп ( дневник, мауишна
книга и другп )
Ппмпщ вп изгпувуваое на
Пплугпдищен извещуај на
ушилищуеуп ,израбпука на
извещуај за сппсувенауа рабпуа
какп и за пние за кпи е пдгпвпрен
психплпгпу сппред Гпдищнауа
прпграма на ушилищуеуп.

Јануари 2019

Реализатпри

Целна група

Ппстигнати ефекти

Инфпрмиранпсу на ушенициуе пд 9- уп
пдделение за сиуе акуивнпсуи ппврзани сп
ппсеуауа и спрпведениуе рабпуилница на
За ушенициуе
СУГСУ Кпшп Рацин заради прпјавуваое
инуерес при нивнпуп ппнауампщнп
щкплуваое за ушебна 2019/20120 гпдина .
Прпверека на упшнпсуа при внесеуваое
на ппдаупци и пцени на пдделенскиуе
За ушилищуеуп насуавнициуе
Психплпу и насуавници
ракпвпдиуели пд 6 дп 9 пдделение вп
и ушенициуе.
евиденуни лисупви и кпрекција дпкплку е
за упа ппуребнп .

Психплпг , пдделенски
ракпвпдиуели пд 9 -уп
пдделение и лица пд
надвпр пд средни суушни
ушилищуа и гимназии

Психплпг ,насуавник

Психплпгпу, насуавници

За ушенициуе и
насуавнициуе

Кпрегирани ппгрещни ппдаупци кпи се
внесени вп педагпщкауа дпкуменуација .

За ушилищуеуп

Квалиуеунп изгпувен Пплугпдищен
извещуај на ушилищуеуп , Пплугпдищен
извещуај за сппсувенауа рабпуа и други
извещуаи кпи се пдредени сп Гпдищнауа
прпграма на ушилищуеуп за ушебнауа
2018/2019 гпдина .

Изработил психолог : Розалинка
Симоновска
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Цел : Реализација на планираниуе акуивнпсуи на дефекуплпгпу уекпу на гпдинауа вп ушебнауа 2018/2019 гпдина
Задаши:
1. Кпнуинуирана спрабпука сп насуавници, рпдиуели, ушеници и ппдпбруваое на ппвеќе сегменуи вп ВОР.
2. Реализација на задаши кпи се пдредени сппред закпнскауа регулауива .

Спдржини на рабпта

Планираое и прпграмираое на
рабпуауа на дефекуплпгпу
(гпдищен глпбален план и
прпграма)
Опсервираое и
иденуификуваое на ушенициуе
сп ппсебни пбразпвни ппуреби,
нивниуе препсуанауи
сппспбнпсуи, ппуенцијали и
специфишни ппуреби
Планираое и даваое
неппсредна ппддрщка вп
ушеоеуп на ушенициуе сп
пппрешенпсу
Инфпрмираое на рпдиуелиуе,
насуавнициуе и ушенициуе за
ппсебниуе пбразпвни ппуреби и
даваое сппдвеуни преппраки
Планираое и даваое
неппсредна ппддрщка вп
ушеоеуп на ушенициуе сп
пппрешенпсу
Инфпрмираое на рпдиуелиуе,
насуавнициуе и ушенициуе за
ппсебниуе пбразпвни ппуреби и
даваое сппдвеуни преппраки

Време на
реализација

Реализатпр

Целна група

Септември

Дефектолог

Училиште

Дефектолог,
психолоф, педагог,
наставници

Ученици

Септемвриоктомври
2018

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Континуирано

Дефектолог

Ученици, наставници

Дефектолог

Ученици, наставници,
родители

Дефектолог

Ученици, наставници

Дефектолог

Ученици, наставници,
родители
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Ппстигнати резултати
Изработена годишна програма за
работата на дефектологот

Увид на образовните потреби
на учениците и нивно подобрување
Овозможено напредување на
учениците според индивидуалните
можности и способности
Запознаени наставници и родители
со развојните и
образовните потреби на учениците
Овозможено напредување на
учениците според индивидуалните
можности и способности
Запознаени наставници и родители
со развојните и
образовните потреби на учениците

Спдржини на рабпта

Време на
реализација

Утврдување на потребата од
дополнителни сервиси за
Континуирано, по
поддршка и координирање на
потреба
вклучувањето на надворешни
професионалци
Реализирани индивидуални
консултации) на наставниците
за изработка на ИОП и
Септември –
користење на принципите за
октомври 2018
индивидуализација и
диференцијација
Давање насоки за
документирање на
Континуирано
постигнувањата на учениците
со ПОП
Давање стручна помош на
наставниците за
идентификување на учениците Континуирано
со ПОП и стратегии за работа
со нив
Реализирани индивидуални
консултации за поддршка на
родителите на учениците со
Континуирано
ПОП и давање инструкции за
работа во домашни услови
Водење на сопствена
евиденција и документација за
наставници, родители и
Континуирано
учениците со ПОП и
предлагање мерки за
подобрување
Изготвување на полугодишен
извештај

14.01.2019 год.

Реализатпр

Целна група

Дефектолог,
Инклузивен тим

Ученици

Целосна грижа за учениците со ПОП

Дефектолог

Наставници, ученици

Изработен ИОП и прилагоден
наставен материјал според
можностите за учење и
индивидуалните особини на
ученикот

Дефектолог

Наставници, ученици

Средено ученичко портфолио

Дефектолог

Наставници, ученици

Зајакнати капацитетите на
наставниците за препознавање и
работа со учениците со ПОП

Дефектолог

Родители, ученици

Подобрен начинот на комуникација
со своите деца, дадена поддршка во
учењето, мотивацијата за учење и
условите во семејството

Дефектолог

Ученици

Увид во реализираните активности

Дефектолог

Училиште

Изготвен полугодишен извештај на
реализирани актвности за првото
полугодие
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Ппстигнати резултати

Дефектолог : Ана Анастасовска

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Реализирана прпграмска
активнпст

Навремена снабденпсу сп ушебници. Ппдпбруваое на успехпу на ушенициуе.

Време на
реализација

Реализатпри

Целна група

Примаое на ушебници пд
издавашкиуе куќи

сепуември

Мицевска Зприца сп
издавашкиуе куќи

Ушеници

Сиуе ппуребни ушебници се примени

Делеое на нпвиуе ушебници на
ушенициуе

сепуември

Мицевска Зприца сп
пдделенскиуе
ракпвпдиуели

Ушеници

Ушенициуе се пбезбедени сп ушебници

Примаое и делеое на накнаднп
присуигнауи ушебници

пкупмври

Мицевска Зприца

Ушеници

Суари ушебници, предвидени пд МОН се
заменеуи сп нпви

Дппис дп МОН за нарашка на
ушебници за нпвпзапищани
ушеници

пкупмври

Мицевска Зприца

МОН

Сиуе ушеници имаау ушебници

Ппдгпупвка на суари ушебници за
пупис

декември

Мицевска Зприца и
кпмисија нза ушебници

дирекупр, ппщуина, МОН

Суариуе ушебници се ппдгпувени за пупис

Ппстигнати ефекти

Библиотекар: Зорица Мицевска
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 Извещуај пд рабпуа на ракпвпднипу прган – дирекупр

ОРГАН НА РАКОВОДЕЊЕ
Ѓурѓица Баталакова

ДИРЕКТПР НА УЧИЛИШТЕ

Дирекупрпу на ушилищуеуп има ууврдени задаши сп Закпнпу за пснпвнп пбразпвание, ппдзакпнски акуи, суаууупу и другиуе ппщуи акуи вп ушилищуеуп.
Извещуајпу за рабпуа на дирекупрпу вп пснпвнпуп ушилищуе псвен вппбишаениуе задаши кпи прпизлегуваау пд сиуе сфери на неппсреднипу впспиунппбразпвен прпцес, ппфаќа и гплем брпј рабпуи кпи се ппјавуваау секпја ушебна гпдина.
Оснпвна задаша на дирекупрпу е пдгпвпрнпсу за закпнскпуп рабпуеое на целп ушилищуе.

ПРПГРАМСКА СПДРЖИНА

ДИНАМИКА НА
РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРПГРАМИРАОЕ





Предвидени и пдржани насуавнишки спвеуи и ушесувп вп израбпука
на прпекуи вп ушилищуеуп
Израбпуен месешен план за рабпуа на ушилищуеуп
Спгледуваое на кадрпвскиуе ресурси, ууврдуваое кадрпвски пплиуики
Ууврден финански план на ушилищуеуп за 2019 гпдина

кпнуинуиранп
кпнуинуиранп
кпнуинуиранп
XII 2019

ПРГАНИЗАТПРСКА ФУНКЦИЈА






Ууврдуваое прганизациска рабпуа вп ушилищуеуп (израбпуен на расппред
за сиуе видпви на насуава вп ушилищуеуп) и прганизација на пдредени
служби (дпделени задаши на секреуарпу на ушилищуеуп, ппсебна
прганизација на рабпуауа на уехнишкипу перспнал, расппред на рабпуа,
суранки, ушеници...)
Израбпука на сиуе ракпвпдни месуа вп ушилищуеуп, нашин на следеое и
вреднуваое на рабпуауа
Ппсуавуваое на ефикасна рабпуа на дирекупрпу (расппред на рабпуа,
Спсуанпци, неделен план и пдржани спсуанпци сп сурушниуе спрабпуници
Ушесувп вп прпекуираое, израбпука и дефинираое инфпрмауивен сисуем на ппдаупци вп функција на
ефикаснп рабпуеое вп ушилищуеуп
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IX-XII 2018/19

кпнуинуиранп

IX-XII 2018/19
IX-XII 2018/19

РАКПВПДНА ФУНКЦИЈА

Фпрмирани уимпви за израбпука на пплугпдищен извещуај

XII 2018


Ппдгпупвка и пдржани спсуанпци сп сурушниуе пргани вп ушилищуеуп

Ппдгпупвка и пдржани рабпуни спсуанпци (месешен и неделен план)

Планирани и реализирани ппсеуи на шаспви сп изгпувени фпрмулари за следеое на шаспу
ЕВАЛУАТПРСКА ФУНКЦИЈА

Следеое на пперауивниуе планпви за рабпуа на насуавникпу

кпнуинуиранп
кпнуинуиранп
IX-XII 2018
кпнуинуиранп



Спрабпука сп рпдиуелиуе (рпдиуелски спсуанпци, Спвеу на рпдиуели)

кпнуинуиранп



Успврщуваое на насуавнициуе

кпнуинуиранп



Објекуивнп вреднуваое на рабпуауа и знаеоауа на ушенициуе пп пдделенија вп спгласнпсу сп суандардиуе на
пценуваое

кпнуинуиранп



Следеое и вреднуваое на квалиуеупу на рабпуауа вп насуавауа и впннасуавниуе акуивнпсуи кпнуинуиранп

кпнуинуиранп



Следеое и вреднуваое на прпекуи кпи се реализираау вп ушилищуеуп

кпнуинуиранп



Анализа на кприсуеое спвремени дидакуишки средсува вп насуавауа

кпнуинуиранп



Анализа на ппсуигаоауа на ушенициуе (пплугпдищен извещуај)

кпнуинуиранп



Следеое и анализа на реализацијауа на гпдищнауа прпграма

кпнуинуиранп

ПЕДАГПШКП – ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА

Укажуваое педагпщкп-инсурукуивна ппмпщ вп фазиуе на ппдгпупвка на насуавауа (набавка на дидакуишки
мауеријали, примена на спвремени средсува ИКТ..)

Следеое на реализација на прпграма за рабпуа сп уаленуирани ушеници и ушеници сп ппсебни ппуреби



кпнуинуиранп
IX-XI 2018
кпнуинуиранп
кпнуинуиранп

Следеое на реализација на приприуеуи и прпекуи
Следеое на развпјпу на пбразпвнауа уехнплпгија вп свеупу
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ДРУГИ АКТИВНПСТИ

Планираое рабпуни и спвеупдавни спсуанпци сп рпдиуели и ушеници


IX-XII 2018
IX-XII 2018



Планирани и реализирани низа акуивнпсуи вп спрабпука сп лпкалнауа заедница, екп, наушни, кулуурни и
сппруски инсуиууции (псуварена спрабпука сп Педагпщкипу факулуеу, Прирпднп-мауемауишкипу факулуеу,
пувпрениуе забавни щкпли, Пакпмак, ОХО, кинп Милениум...
Планираое и реализација на спрабпука сп други ушилищуа пд земјава и сурансувп



Спрабпука сп сурушниуе служби пд Минисуерсувп за пбразпвание и наука, БРО, кпмунална и инспекциска служба

IX-XII 2018



Спрабпука сп лпкалнауа сампуправа (Ден на ппщуина, Ден на дрвп, ушилищен сппру, хуманиуарни акции,
Македпнија без пупад и др.)
Реализирани акуивнпсуи за правилнп наспшуваое на ушенициуе вп спрабпука сп МОН
Следеое на инуеграција на екплпщкиуе прпграми и МИО
Планираое и спрпведуваое на ексуернп и инуернп пценуваое (фпрмирани кпмисии)
Спрабпука сп ушенишкиуе прганизации (Деуска недела, хуманиуарни акции...)
Планираое и реализација на спрабпука сп дпмащни и сурански кулуурни ценури (спрабпука сп деускипу
креауивен ценуар вп МКЦ)
Прпфесипнален развпј (ппсеуени семинари и пбуки)

IX-XII 2018







•
•
•
•
•
•
•
•

Ппдпбруваое на инфрасурукуурауа и услпвиуе за рабпуа:
Бпјадисуваое на ури ушилници
Суаваое вп функција кабинеупу пп хемија и прирпдни науки
Оувпрен влез за евакуација
Набавка на една ушилищна уабла (дпнација)
Набавка на шеуири кпмплеуи (дпнација) пп хемија и прирпдни науки
Набавка на еден перспнален кпмпјууер
Набавка на сппруски реквизиуи за пдделенска и предмеуна насуава

IX-XII 2018

IX-XII 2018
IX-XII 2018
IX-XII 2018
IX-XII 2018
IX-XII 2018
IX-XII 2018
IX-XII 2018

Пплугпдишен извештај за рабпта на Училишнипт пдбпр
учебна 2018/2019г.
Преусуавници пд ушилищуеуп:

Преусуавници пд рпдиуели:

Гпце Блажески
Хрисуина Наншпвска
Јасна Мауеска
Сузана Ппппска

Валенуина Никплпвска
Тпни Зафирпвски
Споа Танеска Игнаупска

Реден брпј на
седницата

Датум на
пдржуваое

30.08.2018

Преусуавници пд минисуерсувп:

Свеулана Инадеска

Рабптни активнпсти (спдржина и дневен ред)

1.
2.
3.
1

Преусуавници пд пснпвашпу:

4.
5.
6.
7.

Дневен ред
__________________________
Разгледуваое и усвпјуваое на записник бр. 32.
Верификација на мандаупу на шленпви на Ушилищнипу пдбпр.
Разгледуваое на Извещуајпу за рабпуа на ушилищуеуп вп ушебнауа 2017/ 2018 гпдина и предлагаое
на усвпјуваое дп пснпвашпу.
Разгледуваое на Гпдищнауа прпграма за рабпуа на ушилищуеуп за ушебнауа 2018/2019 гпдина и
предлагаое на усвпјуваое дп пснпвашпу.
Разгледуваое на Извещуајпу за рабпуауа на Ушилищнипу пдбпр за ушебнауа 2017/2018 и дпнесуваое
Гпдищна прпграма за рабпуа на Ушилищнипу пдбпр за ушебнауа 2018/2019 гпд.
Разгледуваое на финанспв план за 2019 гпдина и предлагаое на исуипу дп пснпвашпу.
Инфпрмации за акуивнпсуи вп уек .
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Дневен ред

2

14 09 2018

1.

Разгледуваое и усвпјуваое на записник бр. 1.

2.

Пбјавуваое на јавен пглас за избпр на директпр и избпр на членпви за Кпмисија пд три члена
за разгледуваое на дпкументи пд кандидатите за директпр.

3.

Предллпг за измена и дппплна на План за заштите и спасуваое и Правилник за заштита пд
ппжари.

4.

Инфпрмации за патуваое вп Разлпг-Бугарија ( прпект Еразмус+ ) пп дпставенп бараое пд
кппрдинатпрпт на прпектпт..

5.

Текпвни прашаоа – пдлуки на Спвет на рпдители.

1.
2.
3.
3

24 10 2018
4.
5.
6.

Дневен ред
__________________________
Разгледуваое и усвпјуваое на записник пд минауа седница.
Разгледуваое на извещуај пд Кпмисија за разгледани дпкуменуи пд кандидауи за избпр на
дирекупр .
Спрпведуваое на инуервју сп преусуавник пд Бирпуп за развпј на пбразпваниеуп сп кандидауи пп
пглас за избпр на дирекупр.
Дпнесуваое на пдлука за предлпг кандидауи за дирекупр дп Градпнашалник на ппщуина Дпрше
Пеурпв.
Одлука за исплауа на средсува за урпщпци за паууваое вп Разлпг-Бугарија прпеку Еразмус+ .
Текпвни пращаоа .

186

4

12.11.2018г

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дневен ред
__________________________
Разгледуваое и усвпјуваое на записник пд мината седница.
Разгледуваое на Делпвникпт за рабпта на Училишнипт пдбпр
Фпрмираое на кпмисии за спрпведуваое ппстапка за изведуваое екскурзии и други ученички
активнпсти.
Фпрмираое кпмисија за изгптвуваое на план и листи на архивски знаци за 2018 гпд.
Пппис на средства за 2018 гпдина.
Текпвни прашаоа.

ИЗВЕЩТАЈ
пд пдржана средба меду шленпви пд Ушилищнипу пдбпр на ООУ Мирше Ацев-Скппје, сп преусуавници пд
Инуегрална инспекција, пдржана на ден 09.10.2018 гпдина вп 13 шаспу
На спсуанпкпу, у.е. средбауа и разгпвпр сп инспекупрпу Тпни Илипски присусууваа: Гпце Блажески, Сузана Ппппска
и Јасна Мауевска

5

09 10 2018

На средбауа се впдеще разгпвпр за рабпуеоеуп на Ушилищнипу пдбпр, за нашинпу на свикуваое на
спсуанпциуе пднпснп седнициуе и за Делпвникпу за рабпуа на Ушилищнипу пдбпр. Се дискууираще дали
спсуанпциуе се реализираау сппред предвиденауа Прпграма на Ушилищнипу пдбпр и дали се дава редпвни
инфпрмации за рабпуеоеуп на Ушилищнипу пдбпр и на кпј нашин се реализира упа.
Инаку средбауа беще ппвеќе спвеупдавна и инспекупрпу ни ппспши дека уреба редпвнп да бидау
извесуени врабпуениуе за пдлукиуе на ушилищнипу пдбпр.
И дпкплку некпј пд врабпуениуе има ппуреба мпже да присусувува на седница на Ушилищнипу пдбпр нп
без правп на глас.
09.10. 2018 гпд.
Скппје

Преуседауел
Гпце Блажески
-------------------
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ППДПБРЕНИ УСЛПВИ ЗА РАБПТА
Изградба на летна училница

Набавка на ппрема:








1 Кпмпјууер
3 уабли плууани
1 Канцелариска суплица
1 бела уабла
1 Кпнверупр греалици
1 Калприфер
4 мини касеупфпни сп CD и USB
приклушпк

Рекпнструкција на
наставничка канцеларија

Ппдпбрени услпви за рабпуа:
 Варпсуваое на 3 кабинеуи насуавнишка
канцеларија и канцеларија уа на
дирекупрпу
 Ппсуавуваое на 1 шещма сп лавабп вп
кабинеупу пп Хемија
 Ппсуавуваое на 1 шещма сп лавабп вп
насуавнишка канцеларија
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ППЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ
Вп пвпј дел ќе наведеме некплку насуани вп кпи ушесувувале ушенициуе и насуавнициуе нивнпуп знашеое се пднесува не
самп за ушилищуеуп, ууку и за ппщирпкауа јавнпсу.

 Хуманиуарен кпнцеру „Еврппски
уанци на Брас Квинуеу

 Гпдищна кпнференција на наципналнауа
агенција „Еврппски пбразпвни прпграми и
мпбилнпсу“

 Дпделуваое на екп знаме пп 5уи пау

 103 гпдини пд радаоеуп пд Мирше
Ацев

189

 Лиуерауурнп шиуаое пп ппвпд 103 пд
радаоеуп на Мирше Ацев

 Прием на првашиоауа вп Деуска
прганизација и Ппдмладпк на црвен крсу

 Хуманиуарна акција , пакеуи сп храна

 Одбележуваое на смрууа на Мирше Ацев 4 Јануари
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191

Нпвпгпдишен
хуманитарен хепенинг,
спбрани 59.123.00
денари наменети за
лица сп здравствени
прпблеми

192

Вп прибираоеуп инфпрмации за пвпј извещуај ушесувуваа сиуе ушилищни уимпви фпрмирани пд насуавнишкипу спвеу, а наведени вп
Гпдищнауа прпграма за рабпуа на ушилищуеуп вп ушебнауа 2018/2019 гпдина.
Извещуајпу беще ууврден на седница на Насуавнишкипу спвеу и е предлпжен дп Ушилищнипу пдбпр.

Дирекупр:

Преуседауел на Ушилищен пдбпр

Дурдица Баталакпва

Гпце Блажески
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